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Allt fler barn upplever skolmatematiken som ett svårt ämne, något som väcker tankar
och reflektioner. Jag utgår från att det är viktigt att redan i förskolan förbereda ett
arbetssätt så att barnens förståelse för matematik utvidgas. Syftet med min studie är att
lyfta fram förskollärarens roll i arbetet med matematiken i förskolan. Jag har all
anledning till att utgå från begreppen språk, material och miljö för att få vetskap om
förskollärarens roll. Jag anser att dessa begrepp är så sammanhängande med varandra
och tillsammans utgör grunden för allt lärande. Studien är kvalitativ och består
huvudsakligen av observationer som metod. Resultatet i undersökningen visar att
förskollärarna i vardagen sätter ord på matematiska begrepp. Genom material såsom
dataspel, manuella spel, böcker, byggklossar, pärlplatta och även olika
Montessorimaterial förbereder förskollärarna en stimulerande pedagogisk miljö för
barnens matematikinlärning. Med hjälp av observationer följer förskollärarna barnen för
att därmed utifrån barnens intresse och nyfikenhet arbeta vidare med barnens
matematiska förståelse.
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More and more children experience school mathematics as a difficult subject which
arouses thoughts and reflections. I think it is important to pre-school to prepare an
approach so that children's understanding of mathematics can extend. The purpose of
my study is to highlight the pre-school teacher's role in the process of mathematics in
pre-school. I have every reason to be based on the concepts of language, materials and
environment to have the knowledge of pre-school teacher's role. I believe that these
concepts are so connected with each other and together form the basis for all learning.
The study is qualitative and consists mainly of observations as method. The results of
the study show that pre-school teachers usually in everyday life put words on
mathematical concepts. Through materials such as computer games, manual games,
books, building blocks, pearl-plates and also various Montessori materials pre-school
teachers prepare a stimulating educational environment for children's mathematical
learning. By using the observations of the children pre-school teachers, thus based on
the children's interest and curiosity, help children to make progress in mathematical
understanding.

Innehållsförteckning
1 Inledning................................................................................................................................ 1
1.2 Syfte................................................................................................................................ 3
1.3 Frågeställningar............................................................................................................... 3
1.4 Begreppsdefinitioner....................................................................................................... 3
2.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 5
2.1.1 Pedagogiska inriktningar och matematik ...................................................................... 5
2.1.2 Förskollärarens roll, matematik och barns lärande ....................................................... 6
2.1.3 Språk och barns matematikutveckling .......................................................................... 7
2.1.4 Barnlitteratur och matematik ....................................................................................... 8
2.1.5 Att lära sig begrepp underlättar det abstrakta .............................................................. 9
2.1.6 Språket stimuleras genom leken ................................................................................... 9
2.1.7 Det sensoriska materialet i montessoripedagogiken och andra material som
hjälpmedel för matematikinlärning ..................................................................................... 10
2.1.8 Datoranvändning........................................................................................................ 11
2.2 Teoretisk ram .................................................................................................................... 11
2.2.1 Fröbel om språk, miljö och material ........................................................................... 12
2.2.2 Vygotskij om språk, miljö och material ....................................................................... 13
2.2.3 Säljö om språk, miljö och material .............................................................................. 13
2.2.4 Lärande och de fysiska samt pedagogiska miljöerna ................................................... 14
2.3 Sammanfattning av litteratur och tidigare forskning ...................................................... 14
3 Metod .................................................................................................................................. 16
3.1 Metodval ...................................................................................................................... 16
3.2 Mer om observation som metod ................................................................................... 17
3.3 Undersökningsgrupp ..................................................................................................... 17
3.4 Genomförande .............................................................................................................. 18
3.5 Etiska principer ............................................................................................................. 18
3.6 Reliabilitet och validitet................................................................................................. 19
3.7 Bearbetning/Analys av materialet ................................................................................. 19
4 Resultat ............................................................................................................................... 21
Matematik i vardagligt samspel........................................................................................... 21

4.1 Laila synliggör matematiken under mellanmål ............................................................... 21
4.2 Laila synliggör matematiken i samband med påklädningssituationen ............................ 23
4.3 Hanna synliggör matematiken när hon läser en barnbok ............................................... 23
4.4 Laila synliggör matematiken i samband med tandborstning .......................................... 24
4.5 Laila synliggör de geometriska grundformerna genom sång och Kimslek ....................... 24
4.6 Tanja synliggör matematiken genom sång och lekar ...................................................... 25
4.7 Laila synliggör matematiken genom strukturerad undervisning ..................................... 26
4.8 Lisa synliggör matematiken genom sång, saga under samlingen .................................... 27
4.9 Lisa synliggör matematiken under mellanmål ................................................................ 28
4.10 Lisa och Karin synliggör matematiken i samband med påklädningen ........................... 29
4.11 Material och miljön - användning i matematikinlärning ............................................... 30
4.12 Resultatsammanfattning ............................................................................................. 34
5 Diskussion ............................................................................................................................ 35
5.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 35
5.2 Resultatdiskussion......................................................................................................... 35
5.3 Vidare forskning ............................................................................................................ 39
Referenser .............................................................................................................................. 40
Bilaga 1 ................................................................................................................................... 42
Bilaga 2 ................................................................................................................................... 44

1 Inledning
I dagens skola har många elever matematiksvårigheter och allt fler elever upplever
matematiken som svårt och tråkigt. Ahlberg (1992) skriver att många elever har
inställningen att det finns en särskild skolmatematik som enbart genomförs i skolan utan
att veta om att matematik går att applicera i vardagslivet. Jag anser att det är viktigt att i
förskolan utveckla ett arbetssätt som gynnar framtidens skolbarn så att en vidare
förståelse för vad matematik är utvecklas. Förskolan är en viktig arena till att förbereda
barnen för vidare utbildning i skolan; därför är jag intresserad av att genomföra en
studie som kan lyfta fram förskollärarens roll i barnens matematiska lärande.
Mitt intresse för studien har också att göra med att jag fått en vidgad förståelse för vad
matematik är; detta i samband med att jag fick läsa min lärarutbildning på högskolan.
Under utbildningen förstod jag att matematik finns runtomkring oss och att det gäller att
synliggöra detta för barnen och att sätta ord på det vi synliggör. Inte minst när det i
förskolans läroplan står att arbetslaget ska ”Stimulera barns nyfikenhet och begynnande
förståelse av skriftspråk och matematik” (Utbildningsdepartementet, 1998b, s.10).
Varje gång när ett barns öga lyser och glimtar då de får öppna locket på en fin burk eller
då de bygger sitt sandslott de älskar eller när de nyfiket håller i en fin bok och ivrigt vill
ta reda på vad det står och gå in i dennas värld så har de också lärt sig någonting i livet.
Mitt påstående grundar sig på Säljös (2000) tankesätt att människan inte kan undgå att
lära sig. Genom att barn får möta pedagogernas reflekterande handlingar kan barns
potential till utveckling och lärande utnyttjas och maximeras. Möjligheterna för
matematikinlärning är rika inom förskolan och vardagarna är fulla av liv och glädje,
men naturligtvis krävs det lyhörda och medvetna pedagoger för att barn ska utveckla
matematiskt tänkande. Det gäller att som pedagog ta vara på förskolans rika situationer
och möjligheter och sätta ord på matematiken i vardagen.
I den reviderade läroplanen i förskolan som träder i kraft den 1 juli 2011
(Utbildningsdepartementet, 1998a) finns planer för att förtydliga och utveckla målen,
till både innehåll och omfattning, med syftet att förstärka förskolans pedagogiska
uppdrag. Till skillnad från den ännu gällande läroplanen Lpfö98
(Utbildningsdepartementet, 1998b) som begränsar sig till tal, mätning, form och
orientering i tid och rum omfattar den nya läroplanen nya mål såsom problemlösning,
förståelse av begrepp och samband mellan begrepp samt matematisk förmåga att föra
och följa resonemang. Alltså den reviderade läroplanen tyder på att förskolan ska sträva
efter att varje barn ska ha möjlighet till att utveckla en större förståelse för matematiska
aspekter. Exempelvis, enligt den reviderade läroplanen, står det under rubriken Mål att
förskolan bland annat ska sträva efter att varje barn:
-

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper
hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp,
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-

utvecklar sin matematiska förmåga
(Utbildningsdepartementet, 1998a, s.12).

att

föra

och

följa

resonemang,

Citatet ovan förklarar den reviderade läroplanens tydligare beskrivningar kring arbetet
inom matematiken där begreppen såsom att undersöka, reflektera och uttrycka har fått
centrala platser och betydelser jämfört med den nuvarande läroplanen Lpfö98
(Utbildningsdepartementet, 1998b).
Då jag utgår ifrån att det är förskolan som utgör början på det livslånga lärandet har jag
valt att genomföra min studie om matematikinlärning inom förskolans verksamhet.
Under lärarutbildningen har jag förstått miljöns, fysiska redskaps och språkets roll och
hur viktigt det är att som lärare i alla sammanhang kunna reflektera över dem. Därför
valde jag att fokusera min undersökning kring dessa områden för att studera hur
förskollärarna gör för att synliggöra och sätta ord på ett matematiskt innehåll och på det
de gör. Min avsikt är att genom studien kunna lyfta fram hur förskollärarna arbetar för
barnens lärande och utveckling kring matematiken.
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1.2 Syfte
Studiens syfte är att belysa hur förskollärarna i samspel med barnen arbetar för att
synliggöra matematiken samt hur material och miljöer kan komma till användning i
arbetet med detta ämne i förskolan.

1.3 Frågeställningar
I studien har jag utgått från följande frågeställningar:
Hur arbetar förskollärarna med språket för att barn ska kunna förvärva matematiska
begrepp?
Hur använder förskollärarna miljön för matematikinlärning?
Vilka material använder förskollärarna i arbetet med matematikinlärningen?

1.4 Begreppsdefinitioner
Denna studie handlar om matematikinlärning hos förskolebarn och förskollärarens roll.
Vissa begrepp såsom språk, material och miljö är centrala i mina frågeställningar. Av
detta skäl har jag anledning att redogöra för vad jag menar med dem. Jag kommer även
att förklara andra relevanta begrepp för studien:
Språk: Detta är inte bara ett system för kommunikation utan beräknas också som ett
verktyg som används av människor för att synliggöra och utveckla inre tankar. Barn
tillägnar sig språket under sina första levnadsår. De lär sig använda språk lika naturligt,
som de lär sig att gå. Studien ”språkets definition” går ut på hur man som förskollärare
genom konkreta aktiviteter lär ut matematiska begrepp samt sätter in det i vardagliga
situationer för att hjälpa barnen att förstå det obegripliga och abstrakta.
Miljö: Lokalernas utformning och möblering samt den estetiska aspekten påverkar
barnen och ger dem olika signaler till vad som är acceptabelt och inte. I denna studie
har jag enbart studerat förskolans innemiljö. Med begreppet miljö i min studie menar
jag den fysiska och pedagogiska miljön i förskolan i relation till matematisk inlärning
hos barnen.
Matematikinlärning: Med begreppet matematikinlärning syftar jag på all slags
kunskaper om matematik som barnet med hjälp av förskolläraren kan få förklarat för
sig. Matematik är ett vitt begrepp och är mycket integrerat med övriga
kunskapsområden. Jag har fokuserat mig på den matematik som sker i vardagliga
aktiviteter i ett socialt sammanhang.
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Material: Lösa föremål som finns tillgängliga och som bidrar till matematikinlärning
hos barnen. Även fysiska redskap och föremål som förskolläraren använder i
pedagogiskt syfte. Jag har studerat endast de material som användes i förskolans
innemiljö.
Montessorimaterial: Med Montessorimaterial menas specifika arbetsmaterial för
praktiska, sinnestränande och intellektuella övningar. Studien genomförs på en
Montessoriförskola.
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2 Bakgrund
Detta kapitel innehåller en översikt över forskning om matematikutveckling hos barnen
och omgivningens roll i detta. Jag kommer även att relatera forskning med olika
pedagogiska inriktningar. Då min studie bygger på hur förskollärarna arbetar med
matematiken i förskolan har jag lagt särskilt fokus på förskollärarens roll och
matematikinlärningen hos barn i förskolan.

2.1.1 Pedagogiska inriktningar och matematik
Montessoripedagogiken spelade en stor roll för förnyandet av svensk pedagogik mest
inom förskolan och grundskolans lägre stadier (Signert, 2000). Pedagogiken lägger stor
vikt vid miljön, material och förskollärarens roll. Enligt Montessori är det viktigt att
träna barnet till att bli oberoende samtidigt som att använda alla sina sinnen med hjälp
av exempelvis olika montessorimaterial. Utifrån denna pedagogik bör undervisningen
anpassas efter barnets sensitiva perioder och att den bör ske i barnets egen takt. All
motivation ska komma ifrån barnet och det är viktigt att läraren inte stör barnet genom
att avbryta och korrigera. Barnet ska ges möjlighet att delta i verkligt social samvaro för
att utveckla sinne för disciplin eller moral. Montessoripedagogiken har utmärkt sig
genom valet av arbetssätt (Maltén, 1999). Lärarna förbereder sinnesstimulerande
undervisningsmaterial för att underlätta begreppsbildning. De sinnestränande materialen
i undervisningen ska genom olika övningar hjälpa barnen att använda alla sinnen.
Läraren ska hjälpa barnet att gå från det konkreta till det abstrakta. Barnet inhämtar sin
kunskap och erfarenhet genom ett undersökande arbetssätt för att barnet sedan ska
kunna reflektera, ta ställning och arbeta självständigt eller i grupp. Lärarens roll enligt
Montessori måste vara att observera eleverna ingående för att ta reda på var de befinner
sig för att sedan ge en adekvat handledning. Montessorilärarens professionalism handlar
mycket om att bedöma barnets mognad och utveckling för att därtill koppla en
stimulansinsats som passar just detta barn. Två centrala läraruppgifter enligt denna
pedagogik är observation och dokumentation (Maltén, 1999) . Det är viktigt att
förskolläraren observerar barnen för att kunna upptäcka deras behov och därmed
anpassa miljön med material efter deras intresse. Montessori ansåg att det var viktigt att
skapa en anpassad pedagogisk miljö efter barnens utvecklingsstadier och behov där
lokalerna är rymliga, ljusa och färgglada (Signert, 2000). Lokalerna enligt Montessori
ska ge möjlighet att arbeta både i grupp och isolerad. Hainstock (1999) konstaterar att
det är viktigt att barnen förses med material för att berikas med nya erfarenheter.
Förskolläraren ska förbereda en pedagogisk miljö som hjälper barnen att utveckla sina
intellektuella, fysiska och psykologiska förmågor. Barn som är ensamma och inte får
stöd av de vuxna eller inte erbjuds aktiviteter som lockar och stimulerar hindras ofta
från att fantisera och utvidga sina föreställningsförmågor (Hainstock, 1999).
Fröbels pedagogik influerade både Montessori och den svenska förskolan (Signert,
2000). Pedagogikens grundtanke är att visa att världen har en matematisk- geometrisk
struktur och att språket förefaller som ett kommunikationsmedel och är en plattform
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mellan det inre och det yttre (Johansson, 1995). Fröbels pedagogiska teorier bygger på
att utveckling sker utifrån barnets inre drift. Den estetiska verksamheten och leken kan
frigöra skapande krafter. Fröbel syftar på att allt härstammar från Gud och naturen samt
att det är viktigt att vuxna inom barnuppfostran hjälper till att barnet utvecklar det
gudomliga som redan finns inom barnet. Enligt honom kan det aktiva och nyfikna
barnet i kombination med yttre stöd verkliggöra sin utveckling. Utifrån detta synsätt är
det viktigt att betona en kontinuerlig utveckling så att hela barnet ska utvecklas och att
utgå från barnets inre motivation. Leken, lärandet om naturen, odling av växter och
hemmets fostran samt förskolan som komplement till hemmet är av betydelse för barns
utveckling och växande. Lek och aktiviteter ska uppmuntra barnet att på ett varierande
sätt undersöka, analysera, jämföra och upptäcka. Förskolans program skapades av
Fröbel i syftet att erbjuda barn en möjlighet att bilda sig för att utvecklas till fria
människor.
Varje sann uppfostrare, varje äkta lärare, måste i varje ögonblick och i alla sina fordringar
och krav, på en gång ha två mål och visa två sidor. Han måste ge och ta. Han måste verka
förenande och isärtagande, föreskrivande och beledsagande; ingripande, aktiv och
tålmodigt överseende, passiv; begränsande och befriande, fast och rörlig – efter dessa
grunder måste barnet, lärjungen utbildas (Johansson, 1995, s.37).

Pedagogens främsta uppgift enligt citatet ovan i detta är att skapa en miljö som
tillfredställer barnets inre och yttre, där barnet utvecklas i helhet. Pedagogen ska med
omsorg och ett reflekterande tankesätt ge barnet näring och omsorg för att utvecklas.
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver om en
utvecklingspedagogik som innehåller ett reflekterande arbete för att hos barnen utveckla
olika former av kunskaper och färdigheter. Pedagogiken måste grunda sig på barnens
erfarenhetsvärld i den meningen att barnens egna erfarenheter och intressen ska ligga i
grunden. Det gäller också att utifrån barnens erfarenheter skapa ett intresse i den
utvecklingspedagogiken. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) understryker att
pedagogen har en stor roll och menar att genom att göra barn uppmärksamma på hur de
tänker kan pedagogen komma långt. De menar att vad barn lär sig till stor del beror på
deras egna ageranden och att pedagogen måste styra barn mot en medvetenhet om deras
egen roll i lärandesituationen. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson är det viktigt
att det som barn sysslar med i förskolan är meningsfullt för dem. Detta eftersom en
viktig faktor vid allt lärande är motivationen menar Doverborg och Pramling
Samuelsson. Vidare förklarar de att pedagogen måste hjälpa barnen längre i sitt
tänkande vilket enligt dem betyder att tid för att tänka måste ges för barnen och att
pedagogen måste tillägna sig ett reflekterande sätt i dialogen med barnen.

2.1.2 Förskollärarens roll, matematik och barns lärande
Brodin och Hylander (1998) poängterar förskollärarnas roll och hävdar att varje barn
föds olika och att det är en viktig uppgift att förskolan arbetar för och utvecklar varje
barns speciella kompetenser. De menar att pedagogen ska utgå från barnet och hitta dess
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intresse för att påvisa nya möjligheter. Vidare förklarar de att barn som ingen ser blir
diffusa både för sig själv och för andra. Barns egenskapar och talanger behöver ses och
bekräftas för att de ska växa och utveckla. Enligt Brodin och Hylander (1998) är det
viktigt att barn och förskollärare får ett gemensamt intresse. Förskollärarna ska
uppmuntra barnet att utveckla sitt självförtroende. De menar att barn inte behöver i
första hand beröm för vad de kan. De känner själva att de har gjort något duktigt men de
behöver ibland hjälp med att kunna. Barn och förskollärare tillsammans ska undersöka
och fascineras av allt som miljön erbjuder. Brodin och Hylander betonar att
förskolläraren ska utgå från det barnet är intresserat av, att ta barnets perspektiv och
fånga upp dess intentioner för att tillsammans fortsätta vidare. Förskolläraren ska också
ta initiativet och uppmärksamma barnet på något som blir ett delat fokus. Brodin och
Hylander menar att förskolläraren kan stimulera och väcka barnens intresse genom att
ställa frågor som Vad är det här?, Hur ska vi göra nu? och Hur ska vi lösa det här?
Ahlberg (2000) belyser hur betydelsefullt barnets första möte med matematik är
för deras fortsatta lärande. Det är också viktigt att barnen får möjlighet att reflektera
över sitt lärande och att få tillfälle att berätta vad de lärt sig för sina kompisar.
Montessori anser att det är viktigt att barnen stimuleras kognitivt genom att barnen
utvecklar nya färdigheter och genom att arbeta med självständigheten (Signert, 2000).
Hon poängterar också hur viktigt det är att låta barnet känna att de klarar sig på egen
hand. Genom att först väcka barnens intresse kring matematiken kan de sedan
självständigt koncentrera sig på sina arbeten. Signert skriver att förskolläraren kan
hjälpa sin barngrupp med självständigheten med hjälp av följande tre steg:
Steg 1: Genom att förskolläraren visar förståelse och respekt för barnen så att de känner
sig värdefulla.
Steg 2: Genom att sysselsätta de oroliga barnen.
Steg 3: Genom att förskolläraren håller sig i bakgrunden för att inte störa de barn som
har börjat intressera sig för någonting.
Montessoris egna observationer om barnuppfostran av barn i olika utvecklingsstadier
och i olika kulturer har bidragit till att hon kunde finna att vissa inneboende egenskaper
var gemensamma för alla barn (Signert, 2000). Att låta barnen känna sitt värde och låta
dem vara med bygger mycket på det som föräldrarollen består av och det som föräldrar
gjort i alla tider. De tre ovanstående stegen belyser också vikten av att sysselsätta de
oroliga barnen. Det centrala i detta sammanhang är att pedagogen gör barnen medvetna
om att de vet vilket stärker självförtroendet och hjälper barnen med att lugna ner sig.
Genom att barnen delger omgivningen och sina kompisar sina kunskaper blir de
medvetna om vad de kan och vad de behöver utveckla (Signert, 2000).

2.1.3 Språk och barns matematikutveckling
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betraktar språket som en nyckel till
matematisk förståelse. De anser att språk och lärande utvecklar varandra i en oupphörlig
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ömsesidig påverkan. För att barn ska kunna utveckla en matematisk förståelse måste de
få möjlighet att utnyttja det verkliga livet. Med hjälp av språket och begreppsbildning
kan barn få möjlighet att gripa något, benämna det och införliva i sitt medvetande. Det
är viktigt att barn först förstår begreppen i form av ord kopplade till ett sammanhang.
Exempelvis kan siffran ett relateras till den situation och sammanhang den används i.
Det går att relatera samma siffra med klockan för att prata om tid eller med ett föremål
för att prata om mängder. Alltså matematikens värld upptäcks av barnen när
pedagogerna riktar deras uppmärksamhet mot den när de ordnar, sorterar, jämför, väger,
mäter, urskiljer mönster och former samt räknar föremål i vardagliga sammanhang
(a.a.). Genom att tolka och jämföra en händelse i begreppliga termer kan barnens
lärande och erfarenheter byggas upp. Språket enligt läroplanen betonas i alla dess
former, därför anser Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att också datorer och
internet ska utnyttjas och användas som dagliga bruksföremål. I detta sammanhang
anser Pramling Samuelsson och Sheridan att pedagogernas kunskaper och attityder på
området är avgörande för hur dessa används. Hainstock (1999) nämner att språket och
språkutveckling är en integrerad del inom montessoripedagogiken och ska befrämjas
genom att barnen ges möjlighet att uttrycka sig både genom undervisning och genom
frihet att samtala. Språket bör ses som ett instrument för ett kollektivt tänkande vilket
växer i takt med vår civilisation och utveckling (a.a). Hon relaterar språkutvecklingen
hos människan med det moderna samhället där språket är ett verktyg för kollektivt
tänkande. Montessori skriver mest om barns tidiga språkutveckling och anser att under
de tidiga åren som hon kallar för känsliga perioden är det en relativt enkel process att
barn lär sig språket och nya begrepp (Montessori, 1998).

2.1.4 Barnlitteratur och matematik
Stensson (2009) poängterar att litteraturläsning utgör en viktig del i barnens utveckling
till tänkande. När pedagogen samtalar om en bok med barnen kan de då skapa sina inre
bilder med hjälp av texten, något som leder till nya tankegångar. Emanuelsson (2011)
menar att matematiken flödar i barnböcker och att med hjälp av dem kan barnens
uppfattning om uttrycksformer och begrepp stärkas. I barnböcker finns gränslösa
tillfällen där matematiken naturligt kan integreras i samband med allt annat. Med hjälp
av bilderna och innehållet i barnböcker, kan det exempelvis bli möjligt att räkna antal
och jämföra. Vidare förklarar Emanuelsson att barnböckerna också kan hjälpa till med
underlag för att sortera, urskilja och särskilja, något som barn redan börjar med när de är
riktigt små. Hon menar också att fördelen med barnböcker är att barnet hela tiden kan gå
tillbaka till det som de har pratat om och själva kan berätta och förklara det de lärt sig.
Bergius och Emanuelsson (2009) poängterar vikten av att knyta ihop matematik med
andra ämnesoråden för att lärande ska kunna bli roligt, logiskt, utmanande och
uppmuntra kreativiteten. De anser att skönlitteratur skapar en stor möjlighet till att
ämnena involveras med varandra och därmed får lärande ett mångsidigt och
sammanhängande perspektiv. Anselmsson (2000) förklarar: för att barn ska få möta
matematikens natur och karaktär är det viktigt att kunna bjuda på aktiviteter med
möjlighet till rika upplevelser. Signert (2000) hävdar att förskolläraren måste låta
barnen få utveckla sina krafter och möjligheter genom att fånga deras intressen inom
olika områden med hjälp av böcker och andra läromedel som finns tillgängliga.

8

2.1.5 Att lära sig begrepp underlättar det abstrakta
Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) uppmanar pedagogen till att låta barn
uppleva olika aspekter av matematik och successivt erövra begreppen genom att hjälpa
dem att sätta ord på erfarandet. När något ses, uppfattas, urskiljs eller förstås, så som det
framträder i barnens medvetande, måste pedagogen samtidigt agera utifrån systematisk
variation av aspekter som är kritiska för förståelsen av ett visst lärande objekt (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). I detta sammanhang måste pedagogen också
föra metakognitiva samtal med barnen på det sättet att barnens erfarenheter synliggörs.
Det är viktigt att pedagogen arbetar med matematiska begrepp till barns egen
erfarenhetsvärld för att utveckla matematiken som ett språk. Malmer (2000) framhåller
att kunskapsprocessen bör ha sin utgångspunkt i den konkreta situationen och att barnen
ska få möjlighet att med förståelse erhålla matematiska begrepp. Förståelsen av begrepp
ska enligt Malmer ske innan övergåendet till den abstrakta symbolframställningen.
Malmer vill visa att matematiken är något mycket mer än siffror och symboler och
handlar långtifrån om att räkna i boken och vända blad. Mclntosh (2009) hävdar att det
är viktigt att i matematikundervisningen samtala och använda laborativt material. Barn
behöver utveckla förståelse för relationen mellan räkneorden, räkneramsan och
antalsbegreppet. Genom att sortera och klassificera och bygga kan de upptäcka likheter
och skillnader mellan föremålens egenskaper. Barn behöver också få jämföra mängder
för att undersöka om det är lika många, fler än eller färre än. Mclntosh påpekar starkt att
tyst arbete i böcker inte ger samma möjligheter, något som Malmer (2000) också
påpekar och är övertygad om. Malmer nämner Piagets uttryck och menar att handen är
hjärnans förlängda redskap. Rörelserna i det laborativa arbetet har en frigörande och
positiv inverkan på tänkandet, förklarar Malmer.

2.1.6 Språket stimuleras genom leken
Redan i Fröbels pedagogik utgjorde leken ett viktigt inslag och hade central betydelse i
lärandet menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). De framhåller att leken
stimulerar bland annat språket och inrymmer den mest naturliga uttrycksform och är
som utväg till barns frihet och självständighet. Teorier om lek har visat att utveckling
sker utifrån barnets inre drift att vara aktiv men också att söka erfarenhet i kombination
med yttre stöd. Pramling Samuelsson och Sheridan framhåller vinsterna med leken och
hävdar att genom leken kan barn utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt och
intellektuellt. Enligt dem går det att befästa matematiska kunskaper genom leken och
skapande i olika sammanhang.
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2.1.7 Det sensoriska materialet i montessoripedagogiken och andra
material som hjälpmedel för matematikinlärning
Montessori skapade enligt Signert (2000) det sensoriska materialet för att ge barnen en
konkret sensorisk upplevelse och hjälpa dem att utveckla sina sinnen. Materialet ska
vara lätt att få tag på och ha sin bestämda plats och att det ska finnas utarbetat material
till varje ämnesområde. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) betonar
värdet av montessorimaterialen och hävdar att man minns mest det man gör med sina
händer. Vidare förklarar de att barn som arbetar med montessorimaterial får inspiration,
upptäckarglädje och extra möjligheter till att undersöka och experimentera.
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att med hjälp av olika material och
föremål kan barnen exempelvis lära sig samla, sortera, jämföra storlek, höjd, längd,
omkrets av dessa och uppskatta. I läroplansförslaget, Att erövra omvärlden (SOU,
1997:157), förklaras att samtidigt som barnen konstruerar med hjälp av olika material
och bygger sina lekmiljöer utvecklar de förståelse för en rad grundläggande funktioner.
Att förstå rummets egenskaper är grundläggande förståelse för matematik och fysik.
Närhet, avstånd, tyngd, balans, längre än, högre än, plant, snett, fysikaliska lagar som
tyngdkraft och hävstångsprincipen, allt blir tydligt då man handskas med sand, vatten,
klossar, bräder, stenar, kuddar för att göra olika konstruktioner eller då man bygger upp en
värld att leka i (SOU, 1997:157, s. 43).

Citatet ovan understryker Doverborg och Pramling Samuelssons (2000) pedagogiska
tankesätt. De framhåller vikten av att leva i och erfara matematik med hela kroppen. De
argumenterar för den stora skillnaden som olika undervisningsformer kan orsaka och
menar att ett barn inte får någon förståelse för exempelvis höjd om pedagogen berättar:
” Det är en halv meter snö på gården idag”. Men om pedagogen väljer att gå ut i snön
och mäta hur högt på kroppen snön når får barnet en upplevelse om snöns djup. Sedan
är det en stor hjälp för barnet om pedagogen också sätter ord på upplevelsen i
matematiska termer, exempelvis att säga: ”Se, snön når ända upp till midjan på Lena
men bara till knäna på mig. Det är nog en halv meter snö! Ska vi mäta?” (Doverborg &
Pramling Samuelsson, 2000, s.6). Doverberg och Pramling Samuelsson hävdar att i
skogen finns det obegränsade tillfällen för barnen att räkna och lära sig matematiska
begrepp. Barnen kan samla föremål och sortera, jämföra storlek, höjd, längd, omkrets av
dessa, uppskatta antal, räkna föremål med mera. Vidare förklarar de att det går att
fortsätta med detta lärande vid hemkomsten också om de dokumenterar det de upptäckt
och reflekterar över det i sina faktaböcker.
VanDerHeyden (2010) förklarar med utgångspunkt från sin studie att matematisk
förståelse för addition och subtraktion som barn enligt läroplanen ska behärska i slutet
av årskurs tre visar sig hos barnen långt innan formell matematisk undervisning börjar.
Därför betraktar de tidiga insatser från vuxnas sida redan på förskolan och användning
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av material som miljön erbjuder som nödvändigt för att barn ska bygga upp denna
förståelse och ta till sig viktiga matematiska begrepp. Enligt VanDerHeyden (2010) har
barn i förskolan precis börjat med den formella matematikundervisningen och därför är
det extra viktigt att ha undervisning som är anpassad till var och ens kunskapsnivå.
Exempelvis principen om ett- till-ett1 motsvarighet och kardinaltal2 kan förklaras genom
att använda föremål. De menar också att förmågan att flytande räkna framåt och bakåt
hjälper barn att förstå att talet förekommer i en fast position vilket förbereder dem
exempelvis att förstå att en är mindre än två. Carolyn, Mable och Kinzie (2009) menar
att forskning visar att barn redan i två och tre års ålder har matematiska förmågor och att
de förstår matematiska idéer, besitter ordningstal och numeriskt kunnande. Vidare anser
de att lärares effektivitet och kvalitativa miljöer har avgörande roll i hur barn på
förskolan utvecklar dessa kunskaper och att det finns ett starkt samband mellan
utvecklandet av tidiga matematiska förmågor och senare skolprestationer. Undervisning
av hög kvalitet under den tidiga barndomen är särskilt viktigt vilket förbereder barnet
vidare för skolans och akademiska prestationer (a.a). Enligt Carolyn, Mable och Kinzie
har grundläggande matematiska färdigheter hos fem och sexåringar såsom räkneord3,
räkna, ordningstal4, mätetal5 stor betydelse för deras senare skolframgång. De kommer
fram till i sin studie att användning av lämpligt matematiskt språk och tydlighet samt
den matematiska miljön och noggrann planering av undervisning är förutsättningar för
en effektiv matematikinlärning.

2.1.8 Datoranvändning
Tidigare i litteraturdelen nämnde jag att Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)
understryker nödvändigheten med att utnyttja datorer och internet som dagliga
bruksföremål. Liksom de skriver Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) att
montessoripedagogiken utgår från att barnen på ett naturligt sätt ska kunna handskas
med den senaste tekniska utvecklingen. Vidare förklarar de att på Montessoris tid
handlade det om moderna jordbruksmaskiner, räknemaskiner och så vidare. Därför är
det inte så konstigt att internet skulle kunnat ingå i Montessoris pedagogik om detta
verktyg fanns i hennes tid menar författarna. Förskollärarna enligt montessoripedagogiken har ett stort ansvar att rusta och förbereda barnet för det som ska komma.
Enligt Wennerström och Smeds är datortekniken och montessoripedagogiken i högsta
grad förenliga och att med hjälp av datorteknik kan fantastiska möjligheter för barnen
skapas.
1

Barnen måste kunna jämföra antalet föremål i två mängder genom att para samman föremålen två och
två. Ett föremål från den ena mängden bildar par med ett föremål från den andra mängden.
2
Varje föremål ger ett räkneord för att svara på frågan Hur många? Det är också viktigt att veta att det
sist sagda räkneordet talar man om hur många föremål det är sammanlagt.
3
Att barnet ger varje föremål ett räkneord, ett, två osv.
4
Första, andra, tredje och så vidare.
5
Måttenheter för att förstå begreppet mätning.
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2.2 Teoretisk ram
I detta avsnitt börjar jag med att redogöra för Fröbel som anses av många vara anfader
och förskolans skapare. Sedan kommer läsaren i detta avsnitt att även få inblick i
Vygotskijs och Säljös synsätt kring barns lärande och utveckling med avseende på
språk, material och miljö.

2.2.1 Fröbel om språk, miljö och material
För Fröbel var det självklart att lärandet börjar i den yttre verkligheten för att sedan
genast gå vidare i barns inre (Johansson, 1995). Talet och språket, material samt
yttervärlden beräknas som viktiga led i barns utveckling. Det är viktigt att barnet i
början ser på de olika föremål som han eller hon ska räkna för annars får räkneorden
varken betydelse eller innehåll. För det lilla barnet anser Fröbel att leken bör ha en
central roll i pedagogiken och ska vara vägen till barnets kunskap om yttervärlden.
Fröbel ser på matematiken som oavbrutet vilken ständigt omskapas och utvecklas.
Ämnet matematik är inte främmande för det verkliga livet och att den förenar
människan med naturen. Vidare anser Fröbel att ord och bild kompletterar varandra och
därför ska teckning ges en övergripande roll i barns lärande. Genom teckning kan barn
lära sig mängder med matematikkunskaper och komma till insikt om talen. De lär sig att
sätta samman antal föremål i ett sammanhang med varandra exempelvis två ögon och
två armar samt fem fingrar och fem tår och så vidare. Då barn har fått kännedom om tal
och siffror kan de räkna sina leksaker. Barns liv är rikt i den meningen att allt omkring
dem känns och ses på ett effektivt sätt. Därför ska pedagogen utnyttja barns intresse och
kärlek för föremål och använda dem i pedagogiskt syfte.
Barnet lockas av den brokiga, runda, jämnslipade stenen, av det pråligt färgade pappret, av
den släta, jämna, tre eller fyrkantiga brädan eller trästycket, av de fyrkantiga klossarna som
man kan lägga ovanpå varandra, av bladet som tilldrar sig uppmärksamheten på grund av
sin form, sin färg, sin glans och sin byggnad (Johansson, 1995, s.63).

Citatet ovan tydliggör att barnets värld inte är detsamma som vuxnas i den meningen att
de attraheras av det minsta tinget som finns tillgängligt. För barnet är det nästan alltid
roligt att få känna på det som finns och experimentera med det. Fröbel menade att
handens och hela kroppens arbete är avgörande för utveckling och lärande. För att barn
ska tillägna sig grundläggande kunskaper om matematiken måste de ges möjlighet till
att få arbeta praktiskt. Räkneorden ska aldrig läsas upp för dem som tomma, döda ljud
utan ska användas i verkligheten i meningsfulla sammanhang. Lek och aktiviteter ska
uppmuntra barnet att på ett varierande sätt undersöka, analysera, jämföra och upptäcka.
Matematik och språk enligt Fröbel har ett gemensamt syfte att sträva efter att uppenbara
det innersta och synliggöra tankar vilka finns inneboende hos barnen. En allsidig
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personlighetsutveckling är grunden för Fröbel och språkutveckling är en viktig del i
detta, vilken främjas genom bland annat sång och musik (Johansson, 1995).

2.2.2 Vygotskij om språk, miljö och material
Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog och hade ett sociokulturellt synsätt på
lärande och menade att kommunikation och språkanvändning utgör länken mellan
barnet och omgivningen (Bråten, 1998). Enligt honom ses barnet som en social och
kulturell varelse och därför ska undervisningen betona aktiviteter och deltagande
snarare än mentala processer. Vygotskij var utbildad lingvist och studerade språkets
historia och utvecklade teorin att kultur och språk är avhängigt (Bråten, 1998). Enligt
honom gör språket människan till kulturvarelse samtidigt som människan genom
språket skapar kultur. Vygotskijs studier visade att fysiska ting, språket och psykiska
funktioner har avgörande betydelse för att barnet ska utvecklas (Stensmo, 1994). I en
sociokulturell teoriram har den mänskliga utvecklingen ingen ändpunkt. Detta eftersom
de psykologiska/språkliga och de fysiska artefakterna 6 hela tiden förändras och förfinas
och därmed kommer människors kunskaper och intellektuella förmåga på liknande sätt
att utvecklas och förfinas (Säljö, 2000). Handledning eller hjälp från omgivningen
hjälper människan att lösa problem som hon skulle ha svårt att klara av helt på egen
hand. Vygotskj kallar detta för den närmaste utvecklingszonen där utvecklingszonen är
avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam utan stöd och vad denna individ kan
prestera under en vuxens eller andra elevers ledning som är bättre på ett specifikt
område (Bråten, 1998).

2.2.3 Säljö om språk, miljö och material
Säljö (2000) utgår från ett sociokulturellt perspektiv och menar att fysiska såväl som
intellektuella/språkliga redskap förmedlar verkligheten i konkreta verksamheter. I detta
synsätt har omvärlden och den kultur en människa lever i övergripande roll för barnens
sätt att lära. Säljö pekar på att traditioner, förväntningar och kommunikativa miljöer
påverkar lärandet och utvecklingen. Enligt Säljö är det väsentligt att artefakter och
föremål inte enbart ses som döda objekt. Alla kunskaper, insikter, konventioner och
begrepp som förvärvats av människor har byggts in utifrån de redskap och material
människan haft tillgång till och blir på så sätt något vi samspelar med när vi agerar.
Tankeförmågan kommer i kontakt med omgivningen genom olika redskap (a.a.).
Kalendern, datorn, kikaren, linjalen, klockan eller någon annan artefakt är i sig inte det
viktigaste, utan de möjligheter och utmaningar de erbjuder ger dem intressanta
6

En artefakt enligt Säljö är ett redskap, ett verktyg, som kan vara fysiskt såsom dator och miniräknare
eller psykologiskt såsom skriftspråk och kartor. Människans främsta artefakt för Säljö är språket som
finns lagrat hos oss människor och som måste användas och utnyttjas för att kommunicera med
varandra.
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egenskaper. Ett system som består av en kompetent användare och en artefakt kan på ett
högt utvecklat sätt bli delar av mycket komplexa sociala och intellektuella praktiker.
Inlärning av begrepp och språkutveckling hjälper barnen att se likheter och skillnader
mellan objekt och därmed kan de förhålla sig till dem i olika sammanhang. Säljö hävdar
att:
Vi är kulturvarelser och samspelar och tänker tillsammans med andra människor i
vardagliga aktiviteter. I vår omvärld finns också materiella resurser som vi kan använda för
att tänka med (s.17).

Säljö (2000) understryker att vi lever i en värld av materiella resurser exempelvis dator,
klocka och mobil vilket vi kan använda bland annat för att tänka med och därmed
utveckla vår förståelse. Med frasen ”tillsammans med andra” poängterar Säljö vikten av
den sociala aspekten och kommunikationens betydelse.

2.2.4 Lärande och de fysiska samt pedagogiska miljöerna
Säljö (2000) menar att omgivningen och hur den ser ut, vilka resurser den erbjuder och
vilka krav som ställs måste tas med i beräkningen vid arbetet med lärprocesser. Olika
fysiska kontexter och miljöer innehåller olika kommunikativa drag och därmed bildar
olika förutsättningar för interaktion. Säljö har i flera sammanhang lyft fram samtalets
och interaktionens betydelse för allt lärande. Han visar bland annat hur elever tolkar en
portotabell olika beroende om tolkningen sker under en matematiklektion eller under en
so-lektion. Enligt Säljö går det att studera lärande genom att uppmärksamma tre olika,
men samverkande, företeelser:
-

Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap.
Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)
Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i
olika kollektiva verksamheter (s.23).

Lärandet sker enligt ovan nämnda citat i första hand genom ett språk där material och
fysiska redskap är hjälpmedel, vilka är kopplade till hur människan kommunicerar i
samhället. Alla dessa ska uppmärksammas i den pedagogiska verksamheten för att
åstadkomma en kreativ utveckling av meningskapande (Säljö, 2000).

2.3 Sammanfattning av litteratur och tidigare forskning
Studien syftar till att belysa förskollärarens roll i förskolebarns matematikinlärning med
avseende på språk, material och miljö. I detta avsnitt presenterar jag en kort
sammanfattning av de väsentliga drag som den presenterade litteraturen och forskningen
tagit upp och relaterar det till mitt syfte. Genom forskning och litteratur har jag visat att
förskollärarna både ska leda och styra barnen och ge dem frihet att välja arbete för att
utveckla en matematisk förståelse. Att låta barns spontana intressen vara drivkraften och
göra dem medvetna om att de har förmåga och kunskap ger självförtroende samt hjälper
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dem att utvecklas och känna självständighet. Dessa tankar är väsentliga och relevanta
för min studie då tankarna lägger stor vikt vid förskollärarens roll. Enligt forskning,
olika pedagogiska inriktningar och olika teorier anses språket vara ett viktigt
kommunikationsmedel som hjälper till att man förstår det abstrakta. Språket är ett
relevant begrepp för mitt syfte i min studie eftersom jag vill undersöka hur
förskollärarna arbetar för att barn ska kunna förvärva matematiska begrepp. Enligt
forskning och litteraturen behöver barn såväl fysiska som intellektuella redskap för att
kunna lära sig matematik. Även miljön och psykologiska faktorer är avgörande för
lärande, vilket gör att leken får en central plats och förskollärarna får en betydande roll i
att uppmärksamma hur varje barn tänker. Det är viktigt att både anpassa miljön och ta
vara på möjligheterna som redan finns runtomkring. Jag anser att både material och
miljön är relevanta begrepp då jag vill undersöka hur olika material används i
matematikinlärning.
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3 Metod
I detta kapitel redogör jag för vilka metodval som gjorts samt varför jag gjort dessa val.
Jag redovisar även de undersökningsgrupper som har medverkat, urval av förskola samt
observationsgrupp. I metodkapitlet kommer även resonemang kring etiska principer och
studiens tillförlitlighet att framföras.

3.1 Metodval
Då mitt syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar för att
synliggöra matematiken har jag valt en kvalitativ ansats. Thurén (2007) konstaterar att
kvalitativa metoder lämpar sig bäst vid humanistiska och samhällsvetenskapliga
undersökningar. Han hävdar att med hjälp av en kvalitativ metod kan en djupare
kunskap skapas och därmed en djupare förståelse för det man vill forska om. Just därför
anser jag att den kvalitativa metoden passar till min studie. Utifrån frågeställningarnas
karaktär ansåg jag att med hjälp av observationer kan jag i hög grad fånga hur lärare
faktiskt gör. Enligt Patel och Davidson (2003) är observationer den bästa metoden för
att hämta in information om omvärlden, förutom detta är den en vetenskaplig teknik. De
hävdar att observationer kan ge en tillförlitligare bild av situationer. Med observation
som metod kan observatören se vad människor gör och inte vad de själva anser att de
gör (Stukát, 2009). Jag valde bort att använda videoinspelningar för att inte dra för
mycket uppmärksamhet ifrån barnen och kunna fånga situationerna utan större
påverkningar. Istället bestämde jag att utifrån ett observationsschema iaktta, undersöka
och komplettera observationerna med ljudinspelningar för att kunna fånga upp så
mycket som möjligt samt att även kunna gå tillbaka och få hjälp av dem. Karlsson
(2009) hävdar att den här typen av metod tillför annan slags information eftersom de
inspelade samtalen mellan barnen samt mellan barnen och läraren fördjupar
informationen och ger en helhetsbild av situationerna i sitt sammanhang. Att observera
är en del av lärarens yrkesvardag och därför ansåg jag att praktiseringen av metoden
kunde ge mig en bra erfarenhet. Dimenäs (2007) framhåller att som lärare måste man
lära sig att bli en god observatör. En annan fördel med observation är att möjligheterna
är stora att undersöka såväl muntliga som kroppsliga beteenden (Stukát, 2009). Andra
fördelar enligt Stukát är att den informationen som fås ger en pålitlig grund för analys
eftersom den är hämtad direkt från verksamheten. Enligt Stukát har observation också
sina nackdelar såsom att den tar mycket tid och att den kräver att man är noga beredd
inför arbetet samt att den här metoden inte ger en möjlighet att få ta del av den
observerades inre känslor och tankar.
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3.2 Mer om observation som metod
Genom att observera kan observatören få möjlighet att se på gamla inlärda företeelser
med nya glasögon. Det är en utmaning för observatören att verkligen försöka se vad
som händer, att se bortom det gammalkända och få syn på det man inte har tänkt på och
förväntat sig. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det väsentligt att i undersökningen
skilja på faktiska beteenden och tolkningen av vad beteenden betyder. Det finns flera
sätt att göra observation på och jag har valt att använda mig av en strukturerad
observationstyp. Utifrån ett observationsschema och ett löpande protokoll (Bilaga 1) har
jag genomfört observationerna. Under observationerna som gällde samspelet mellan
förskolläraren och barnen har jag använt diktafon, digital stillkamera, papper och penna
och fokuserat på både verbala och fysiska handlingar. Jag har även observerat
förskolans miljö och material under en femveckorsperiod. Till detta har jag använt mig
av anteckningar, informella samtal med förskollärarna på området samt fotograferingar.

3.3 Undersökningsgrupp
Studien har genomförts på en Montessoriförskola i en liten kommun i Västsverige med
två avdelningar. I denna förskola finns sex kvinnliga anställda. Fem av dem är utbildade
förskollärare och alla utom en har många års erfarenheter och även en
Montessoriutbildning i bagaget. Dessutom har en av förskollärarna nyligen gått en
lärarlyftsutbildning. En av förskollärarna, Karin, som är trettiotre år, är nyanställd och
nyutbildad mot skolans tidiga åldrar utan någon Montessoriutbildning. Samtliga
förskollärare i samspel med barnen observerades av mig. På den ”stora” avdelningen
(åldersgruppen 4-6 år) valde jag av praktiska skäl att mest observera den fyrtioåriga
Laila som är ansvarig för en barngrupp innehållande fyraåringar vilket även passade bra
då jag var mest intresserad av att veta hur det kan läggas en bra grund för
matematikförståelse långt innan skolstarten. Övriga förskollärare som observerades på
den ”stora” avdelningen är Hanna och Tanja som är mellan fyrtio och fyrtiofem år
gamla. På den ”lilla” avdelningen observerade jag den trettiotreåriga förskolläraren Lisa
eftersom hon nyligen har gått en lärarlyftsutbildning. Jag valde att observera endast fem
av personalen då en av dem inte har någon förskollärarutbildning, vilket resulterade i att
på den ”lilla” avdelningen observerades två förskollärare, Lisa och Karin, medan tre
förskollärare iakttogs på den ”stora” avdelningen. Eftersom förskollärarna inom
avdelningarna samarbetar mycket med varandra kunde det ingå i deras planeringar att
blanda barn från båda avdelningarna, vilket märks i mitt resultat då jag inte alltid haft
möjligheten att observera barn i åldersgruppen 1-3 år för sig och 4-6 åringarna för sig.
Barngruppen på den ”stora” avdelningen består av 22 barn och på den ”lilla”
avdelningen 10 barn. Jag har inte observerat alla i barngruppen utan bara de barn som
jag fick föräldrars medgivande till.
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3.4 Genomförande
Det första jag började med var att ta del av relevant forskning som berörde matematiken
och litteratur som behandlade vetenskapliga metoder för forskning. Sedan kontaktade
jag den berörda förskolans rektor för att förklara min avsikt och informera rektorn om
studien. Därefter utformade jag ett missivbrev tillhörande en medgivandetalong till
samtliga förskolebarnens föräldrar (bilaga 2). I missivbrevet stod det information om
studien och i medgivandetalongen skulle föräldrarna bestämma om föräldrarna ville
medverka i studien genom att låta sina barn bli observerade. Samma dag samtalade jag
även med berörda förskollärare om studien vilket kan ha påverkat resultatet i min studie
då informationen om studien kunde avslöja vad forskaren ville observera. Innan jag
började med mina ljudinspelningar koncentrerade jag mig på att under en vecka lära
känna verksamheten och undersökningsgruppen och ställde spontana frågor som dök
upp i olika sammanhang. Detta för att samla så mycket information som kunde hjälpa
mig att förstå varför förskollärarna agerade på ett visst sätt i olika situationer. Därefter
började jag med ljudinspelningar och fotograferingar samt fortsatte med informella
samtal med förskollärarna och anteckningar. För att fånga upp förskollärarnas arbete
gällande matematikinlärning i samspel med barnen spelade jag in observationerna med
hjälp av en diktafon för att kunna gå tillbaka och lyssna så att jag inte skulle missa vad
som hände och sades. Observationstillfällena omfattade måltider, samlingar,
tandborstning samt påklädningar och genomfördes vid olika tidpunkter under en månads
tid. Jag har även observerat miljön och de material som finns tillgängligt och dagligen
haft samtal med förskollärarna kring förskollärarnas sätt att arbeta under en
femveckorsperiod. Till detta har jag använt mig av anteckningar och fotograferingar.
Alla mina observationer genomfördes inomhus då jag ansåg att det var svårt att fånga
upp förskollärarnas sätt att arbeta ute under barnens fria lektider.

3.5 Etiska principer
Jag har uppfyllt och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav på
sekretess (Vetenskapsrådet, 2007). Angående informationskravet har missivbrev
lämnats ut till föräldrarna för att informera om syftet med min forskning och de metoder
som skulle användas (se bilaga 2). För att informera rektor och berörda förskollärare
kring syftet och metoden har jag haft samtal med dem. Med hjälp av missivbrevet och
samtalen har jag informerat respektive barns föräldrar och berörda personal om
anonymiteten, vilket betyder att inga namn på förskolan och deltagarna lämnas ut.
Samtyckeskravet har uppfyllts på det sättet att samtliga deltagare av barnen i min studie
hade föräldrarnas tillstånd och ingen av förskollärarna som deltog studien blev tvingade
på något sätt. Alla de uppgifter som jag har samlat in kommer endast att användas för
forskningsändamål och förstöras efter att arbetet är avslutat, detta för att uppfylla
nyttjandekravet.
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3.6 Reliabilitet och validitet
En studie har god reliabilitet och validitet när den är trovärdig, tillförlitlig och giltig.
Reliabiliteten i en studie är frågan om hur stor tillförlitligheten är, hur noga
undersökningarna är gjorda. Validiteten är ett mått på hur väl man mäter det forskaren
vill mäta (Thurén, 2007). I en undersökning kan validitet och reliabilitet inte verka utan
varandra utan är sammankopplade med varandra och därför går det inte att utesluta
någon av dem (Patel & Davidsson, 2003). De hänvisar till tre tumregler som forskaren
bör tänka på gällande dessa begrepp. Dessa tumregler är att hög reliabilitet inte är någon
garanti för hög validitet, att låg reliabilitet ger låg validitet samt att hög reliabilitet är en
förutsättning för hög validitet. I den kvalitativa ansatsen är det inte statistiken och
mätresultatet som är viktigt utan den kvalitativa ansatsen ska bygga på metoder och
analyser som går på djupet. Enligt Kihlström (2007) är det viktigt att forskaren är
förtrogen med det undersökningsredskap som används i studien för att resultatet ska bli
tillförlitligt. Eftersom jag under lärarutbildningen tidigare hade använt observation som
metod för att genomföra olika uppgifter var jag bekant med observation som redskap.
Forskaren kan stärka tillförlitligheten ytterligare genom att dokumentera
respondenternas utsagor ordagrant menar Kihlström. För detta har jag använt mig av
ljudinspelning och utgått från ordagranna nedtecknade anteckningar. Vid bearbetning av
materialet försökte jag att inte låta mig påverkas av medkänsla och tidigare erfarenheter.
Kihlström konstaterar att genom val av ett noggrant redskap som är anpassat till syftet
med undersökningen, får forskaren fram ett resultat som överensstämmer med
undersökningens syfte. Därför granskade min handledare det valda redskapet i relation
till studiens syfte samt frågeformuläret. Enligt Kihlström är kommunicerbarhet ett
viktigt mått på validitet. Kommunicerbarheten i mitt arbete har granskats av min
handledare och dessutom har jag själv i slutet av mitt arbete flera gånger gått igenom
hela uppsatsen för att bekräfta klarheten i min studie.

3.7 Bearbetning/Analys av materialet

Det material som utgjorde studiens rådata redovisades i två delar. Materialet som
utgjorde studiens första resultatdel var ljudinspelningar inklusive anteckningar från 16
observationstillfällen. För denna del använde jag mig av ett observationsschema (se
bilaga, 1) och mina inspelningar omfattade 10-27 minuter vardera. Varje dag under
studiens genomförande lyssnade jag av och läste igenom dagens insamlade material för
att bli bekant med materialets innehåll. Direkt efter lyssnade jag en gång till på
observationstillfällena för att samtidigt skriva ner hela samtalet på ett block så ordagrant
som möjligt. Patel och Davidsson (2003) understryker fördelarna med löpande analyser
och påpekar att detta sätt kan hjälpa forskaren med att få idéer om hur man kan gå
vidare med sin forskning i god tid och ger möjlighet att analysera i färskt minne. Till
andra delen i mitt resultat omfattade mina rådata fem handskrivna A4-sidor från mina
dagliga löpande anteckningar som kom från mina observationer och informella samtal
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under en femveckorsperiod. Bearbetningen av dessa material skedde genom att korta
ner innehållet, ta bort upprepningar och det som enligt mitt syfte ansågs oväsentligt. Till
båda delarna var jag noga med att skriva ned texter med gott utrymme i marginaler eller
mellan raderna för att alltid kunna skriva ned de tankar jag fick under omläsningar eller
saker som jag missat på något sätt. De två sista dagarna av min observationsperiod tog
jag fotograferingar på förskolans material, vilket resulterade i att det blev tjugo bilder.
Syftet med bearbetningen av materialet var att finna mönster, teman och kategorier.
Under slutbearbetningen av studiens rådata grupperade jag de uppgifter som har samlats
in utifrån mina frågeställningar och därmed fick mitt material en struktur. Några av
mina inspelningar och anteckningar sorterades bort då jag ansåg att vissa saker var
oväsentliga för ämnet då situationerna inte handlade om matematik. Alla fotograferingar
kring miljö och material har inte redovisats utan jag har begränsat mig till vad som var
mest relevant för de situationer som observerats.
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4 Resultat
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av undersökningen, genom att delge
information med hjälp av mina observationer angående hur förskollärarna, i denna
förskola, arbetar i vardagen.
Analys av observationerna:
För att analysera och beskriva resultatet av observationerna har jag valt att dela
resultatet i två delar. Den första delen innehåller exempel på hur förskollärarna arbetar
med matematikinlärning i samspel med barnen. I denna del har jag använt mig av
rubriker och redovisat vad jag har funnit för resultat utifrån olika observationstillfällen
och anser att resultatet framkommer på detta sätt på ett tydligare vis. Den andra delen av
resultatet behandlar hur förskollärarna använder material och miljö i arbetet med
barnens matematikinlärning. Till detta har jag presenterat informationer om denna
förskolas miljö och material gällande matematikinlärning. I båda delarna har jag skrivit
de olika matematiska begreppen som har framkommit med fetstil.

Matematik i vardagligt samspel
Här kommer exempel och utdrag från de inspelade observationerna som visar att
förskollärarna arbetar med grundläggande begrepp så som mängder, lägesbegrepp och
former. Jag redovisar också min tolkning av situationerna tillika med mina reflektioner.

4.1 Laila synliggör matematiken under mellanmål
I ett matrum som består av ett mellanstort matbord med stolar i mitten av rummet sitter
förskolläraren Laila på ena sidan, mellan Kalle och Ida och jag sitter mittemot, mellan
Peter och Nora. Barnen är mellan 3-4 år. I rummet finns också en klocka som hänger på
väggen, en diskbänk och en diskmaskin.
Samtliga börjar mellanmålet med att säga ”Alla händer ner i knän varsågod
och ät”. Sedan berättar Laila att de får välja vad de vill ha.
Kalle: ”Jag vill ha smörgås”. Sedan tar Kalle tre skivor ost och vill lägga de
på smörgåsen.
Ida: Man får inte ha så många pålägg samtidigt.
Laila: Hur många är det nu som det är nu? tror ni?
Peter: Jag vet 1, 2,3 och visar samtidigt med sina fingrar.
Kalle: Jag vill inte ha så många.
Laila: Hur många vill du ha?
Kalle: en skiva ost.
Laila: en skiva ost. Då ska bara en skiva ost vara kvar. Hur gör du nu?
Barnet lägger tillbaka två skivor ost och det blir bara en skiva ost kvar och
nu har barnet bara en skiva ost på smörgåsen. Laila frågar barnet hur mycket
skiva ost lämnades tillbaka. Kalle visar det med sina fingrar och säger ”jag
lämnade två gånger”. Sedan hörs det från de andra barnen som sitter vid
bordet att ”två, två ost”.
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Ett annat utdrag från denna observation:
Nora berättar för förskolläraren Laila; ”Laila, att min mamma kommer
klockan tio att hämta mig idag”. Laila upprepar frasen ”klockan tio”
fundersamt och berättar att klockan tio är förskolan stängd och tror att
mamman kommer klockan fyra. Nora frågar hur mycket klockan är och
Laila pekar på en klocka som hänger på väggen och svarar att klockan är tio
i tre. Kalle, Ida, Peter och Nora tittar en lång stund på klockan. Nora
upprepar fundersamt ”tio i tre” och Laila fortsätter berätta ”att klockan är
snart tre”. Kalle som sitter vid bordet säger försiktigt för sig själv ”min
mamma…min mamma”. Laila berättar med ansiktet mot barnet att mamma
kommer senare. Hon förklarar att mamman ringde och sa till fröken Hanna
att hon är lite sen. Från Ida som sitter bredvid Laila hörs det bestämt att
”hon är på jobbet”. Efter en stunds tystnad väcktes även denna diskussion
till liv:
Peter: Det finns två Kalle!
Laila: Det finns två Kalle! En Kalle hos oss och en på den lilla.
Peter: Ja!
Kalle: Det finns två Nora. En Nora här och en Nora hos den lilla.
Laila: Finns det två Nora? En Nora hos oss på vår avdelning och en på den
andra avdelningen. Finns det någon mer Kalle?
Kalle tänker efter en liten stund och säger sedan:
Nej. Nej! Det finns en Kalle!
Laila: Finns det bara en enda Kalle?
När Laila vill att Kalle tänker kring hur många ostskivor det ska lämnas tillbaka arbetar
hon samtidigt med att hjälpa barnet till att förankra matematiken i verkligheten så att
barnet ska lära sig helheten. Jag anser att det är viktigt att pedagogen ställer frågor som
får barnet att fundera över och väcka tankar kring matematiska problem. Just att i detta
lärandetillfälle tala om siffror i två sammanhang, nämligen för att prata om klockan
samt för att räkna ostskivor, ges barnen erfarenhet så att de förstår matematikens
funktioner och kan se den ur flera perspektiv. För att samtala om tider använder Laila
sig av en klocka som hänger på väggen i köket och därmed hjälper hon genom att
konkretisera det hon pratar om. Eftersom barnen verkade vara intresserade av klockan
anser jag att ett förhållningssätt där förskolläraren utnyttjar barnens intresse hade kunnat
gynna dem. I detta sammanhang behövdes klockan användas ännu mer utförligt.
Frågeställningar såsom hur lång tid det är tills de exempelvis ska gå ut utmanar barnen
och väcker barnens tänkandeförmåga ännu mer.
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4.2 Laila synliggör matematiken i samband med
påklädningssituationen
Sebastian som är fyra år kommer till Laila och visar att hans vantar inte
passar honom. Laila förklarar detta tålmodigt genom att låta barnet först
prova om det går och när detta inte går berättar Laila att ”Båda vantarna är
gjorda för den vänstra handen och båda vantarna passar enbart det hållet”.
Samtidigt som Laila säger det pekar hon också med sin hand. När Sebastian
har förstått säger Laila till honom att han ska lägga undan dem på den lägsta
hyllan och ta lånevantar istället. När barnet försöker lägga undan dem på
den högsta hyllan istället visar Laila med sin hand genom att peka ut att den
lägsta hyllan är lägre än högsta hyllan. Barnet håller huvudet på sned och
tittar noggrant på Laila och sedan tittar han på sin hylla och efter en lätt suck
lägger han dem på rätt plats. Pojken hämtar lånevantarna och visar dem för
Laila och tar på sig dem. Sedan säger Laila glatt att ”Nu har du varma sköna
vantar” och ”nu har alla fingrarna kommit ut”. Därefter svarar Sebastian:
”Nu har jag vantar till både händerna” och förskolläraren bekräftar och visar
med sina händer att Sebastian har tagit både vänstervanten och högervanten
på sig.
Förskolläraren hjälper till med de rumsliga orden lägsta och hösta. Även riktningsord
såsom vänster och höger blir förklarat för Sebastian när förskolläraren visar och sätter
ord på begreppen.

4.3 Hanna synliggör matematiken när hon läser en barnbok
Samtliga samlingar som observerades genomfördes i samlingsrummet som är ett stort
rum med hyllor fulla av montessorimaterial och ett litet bord och fyra stolar som finns i
ena hörnet av rummet. Resterande ytor är tomma och barnen har sina egna prickar att
sitta på där det står deras namn på.
Tio barn mellan (4-6 år) är närvarande. De sitter i en ring och förskolläraren
Hanna läser boken Halvan älskar att leka med sitt rymdskepp. Utifrån
boken berättar hon att nu är Halvan själv en astronaut och att vita
rymddräkter används för rymdpromenader. Hanna vill att barnen också ska
fantisera att de ska till rymden och fortsätter att ”En enda dräkt kostar
100 000 000” och i samma stund frågar Hanna barnen om de tror att det är
mycket pengar. Några barn är mycket involverade och instämmer med
eftertänksamhet och säger ”Jaa”. Alla barn som sitter med och följer Hannas
bok verkar mycket intresserade av frågan. Hanna bekräftar med en tydlig
röst att det är mycket pengar! Hanna fortsätter ”att dräkten är så tung (137)
kg att han inte kan gå i den och därför sitter Halvan ner när han provar sin
astronautdräkt”. Hanna ställer frågan till barnen om det inte är konstigt att
man ska ha sådana kläder när man inte ens kan gå i dem. Ett barn säger
funderande att det är konstigt och upprepar att Halvan inte kan gå i dem.
Hanna kompletterar ”för att dräkten väger så mycket, den är tung”. Hanna
visar en bild i boken och frågar om det är någon som kan räkna Halvans
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astronautkompisar? ”Nu ska de snart åka till rymden, alla kompisarna".
Flera barn svarar samtidigt att de vill räkna. Förskolläraren säger att de ska
räkna tillsammans och så gör de det. I ett senare tillfälle hjälper Hanna
barnen att räkna baklänges i samband med att rymdfärjan skulle börja
skjutas upp.
Med hjälp av denna barnbok belyser förskolläraren matematiken utifrån bilder och text.
Förskolläraren har möjligheten att göra lagom stora och svåra utmaningar just eftersom
inget av barnen behöver ha krav på sig att svara på Hannas fråga utan här handlar det
om att diskutera och reflektera över texten. Texten ger barnen även möjlighet att
uppleva matematiken med flera sinnen, att de får höra och se. Hanna ser till att barnen
både räknar framåt och bakåt vilket kan öka barnens taluppfattning. Hon sätter ord på
enheten kg och därigenom pratar hon om vikt och nämner att dräkten väger mycket,
alltså den är tung.

4.4 Laila synliggör matematiken i samband med tandborstning
Laila sitter med fyraåriga Alexander, Ida, Melvin och Ninna efter lunchen och har
tandborstar och tandkräm på en bricka. Observationen utspelar sig i matrummet.
Laila börjar med att med en tydlig röst berätta att det är Idas tur att räkna hur
många barn det är som ska borsta tänderna och så säger hon ”varsågod Ida”.
Barnet visar med sitt pekfinger och hoppar över sig själv och säger en, två,
tre. Laila uppmanar Ida att räkna en gång till och så hjälper hon Ida att börja
räkna sig själv också genom att peka på henne i ett lämpligt ögonblick. När
Ida räknar om kommer hon fram till att det sitter fyra barn och hon avslutar
räkningen med ett gott skratt. I samma ögonblick upprepar ett barn, som
sitter bredvid, att det sitter fyra barn där. De övriga barnen ser
förväntansfulla ut och efter ett tag säger en av dem: ”Jag vill räkna hur
många klickar med kräm det ska vara”. Laila börjar med att hälla ner en
klick och barnet säger: ”en”. Det hela fortsätter tills det blir fyra klickar
med tandkräm. När alla borstat färdigt säger Laila att först får Melvin gå
ifrån för att tvätta händerna. När de övriga barnen frågar vems tur det är sen
att gå ifrån säger Laila att ”Det andra barnet som går ifrån är Ida” och ”det
tredje barnet ska bli Ninna och det fjärde barnet är Alexander”.
Förskolläraren vill att barnen i samband med tandborstningen ska bli bekanta med ett
till ett-principen som innebär att förstå parbildningssystemet. Ett föremål, en del i en
mängd hör ihop med ett annat (endast ett) som till exempel en tandborste och en klick
med tandkräm. Även ordningstal såsom första, andra och tredje benämns i detta
lärandetillfälle.

4.5 Laila synliggör de geometriska grundformerna genom sång och
Kimslek
Tolv barn i åldrar mellan 4-6 år är närvarande. Laila berättar att hon ska
räkna till tre och på tre ska alla barnen vara tysta för att lyssna på vad hon
har att säga. När Laila kommer upp till tre blir det helt tyst i rummet. Laila
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visar en cirkel och då säger några barn att det är en cirkel. Laila berättar att
”den är alldeles, alldeles…”. Några röster hörs från barnen ”rund”. Sedan
berättar Laila att de ska sjunga sången ”Denna cirkel den ska vandra från
den ena till den andra låt den gå låt den gå låt den aldrig stilla stå” samtidigt
som cirkeln skickas i turordning runt tills den hamnar hos Laila igen. Laila
berättar ”vi får se hur långt cirkeln kommer tills vi har sjungit en gång”.
Cirkeln skickas runt i ringen medan de sjunger och när sången sjungits klart
en gång hamnar cirkeln mitt i ringen och då frågar Laila om barnen tror att
cirkeln kommer att hamna hos henne när de har sjungit en gång till. Efter
andra gången hamnar cirkeln hos Laila. Sedan säger ett barn att ”vi sjöng en
gång och cirkeln hann hamna hos Elsa och nu när vi har sjungit två gånger
hamnade cirkeln hos Laila”. Laila upprepar aktiviteten med de övriga
formerna. Sedan lägger Laila alla formerna bredvid varandra och berättar
för barnen att de ska blunda en liten stund. Hon gömmer en av formerna
bakom sig och berättar att barnen ska öppna ögonen nu. Laila menar att en
form är borta och vill att barnen ska tänka först för att sedan räcka upp
handen och nämna vilken form den är. Det barnet som får lov att svara på
uppgiften säger att det är cirkeln som är borta och därmed får hon en
bekräftelse på att svaret var rätt och att hon gjorde bra ifrån sig. Aktiviteten
fortsätter och Laila hinner gömma de övriga formerna. Under detta samtal
pratade förskolläraren och barnen även om formernas egenskapar. Laila i
interaktion med barnen samtalar om vad formerna kan likna och om det
finns liknande former i rummet.
Laila pratar i detta lärandetillfälle om de olika geometriska formerna och dess
egenskapar. Hon vill även att barnen undersöker rummet för att se om de hittar liknande
former. Jag anser att en sådan utvecklad informell kunskap hjälper barnen för att kunna
ta till sig traditionella skolkunskaper på ett lättare sätt.

4.6 Tanja synliggör matematiken genom sång och lekar
Tolv barn i åldrar (4-6 år) är närvarande. Förskolläraren Tanja spelar på en
gitarr och sjunger barnsången ”en elefant balanserade”. Barnen står i en stor
ring. Tanja frågar barnen var vår elefant är som ska balansera in i ringen för
oss. Ett barn säger att det vill komma och då säger Tanja att det går bra.
Barnet kommer in i ringen för att balansera. När de har sjungit första versen
frågar Tanja hur många det ska bli nu och de flesta barnen svarar ”två”
samtidigt. Tanja fortsätter spela på sin gitarr och alla sjunger samma melodi
fast den här gången är det ”två elefanter balanserade…”. När detta är färdigt
säger Tanja att hon vill att Kim kommer in i ringen och frågar honom hur
många elefanter det är som balanserar nu. Kim svarar att det blir ”tre”.
Sedan fortsätter alla att sjunga ”tre elefanter balanserade…”. Alla i ringen
får möjlighet att balansera i denna aktivitet och för varje vers blir det en
elefant mer och därmed även så många barn som antal elefanter som
balanserar. Barnen ser livliga och glada ut. I slutet av leken vill de att de ska
göra om leken men det blir inte tid till det.
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Tanja skapar med hjälp av denna sång ”en elefant balanserade…” och sin roliga
aktivitet med en gitarr till hands en både lärorik och estetisk miljö. Under denna
aktivitet använder barnen sina egna kroppar och på så sätt blir det lättare för dem att
skapa sig en taluppfattning. Texten i sången ger möjlighet till språkutveckling som är
direkt relaterad och har många likheter med den matematiska utvecklingen.

4.7 Laila synliggör matematiken genom strukturerad undervisning
Till denna undervisning tar Laila fram sandpapperssiffror och några runda glasbitar som
hon kallar för stenar (Figur, 1).

Figur 1. Det sensoriska materialet används av förskollärare för att hjälpa barnen att
utveckla matematiken med alla sina sinnen. 3/3-11
Fyra åringarna Ninna, Alexander, Ali och Ida sitter med Laila och vill se på
vad hon har med sig för material och med en röst full av glädje säger Laila
att hon inte har tagit fram någonting än! Därefter säger hon med en
överraskande röst full av spänning att nu börjar vi att känna på vad jag har
och berättar hur man kan känna på dem. Laila frågar barnen en och en om
de vill känna på och alla säger nyfiket att de vill det. Laila låter barnen få
känna i turordning och medan ett av barnen känner på en av
sandpapperssiffrorna med talet två på börjar barnet fråga om vad det heter.
Laila ställer frågan vidare och frågar om någon kommer ihåg vad siffran på
föremålet heter. Ida säger ”ja, två” och Laila instämmer med detta och
upprepar talet några gånger med en klar och förtydligande röst.
Under detta steg, kännande på sandpapperssiffrorna, får alla barnen
möjlighet att känna på talet, nämna vad det heter och peka på det. Tal som
nämns blir 1,2,3,4. För att bekräfta att alla barn har tagit till sig kunskaperna
ber Laila varje barn att ge henne de olika sandpapperssiffrorna med det tal
som hon nämner. Sedan hämtar Laila fram ett träblock med stenar i fyra
olika färger och säger att nu vill hon att barnen ska ta en sten i sin hand och
sedan förklarar hon att barnen får gömma händerna bakom sig för att ska
kunna visa dem sedan när hon säger till. Alla barn har lätt att göra detta
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utom Ali som vill ta många stenar men efter en stund slutar med detta efter
att Laila förklarat och visat efter en lång diskussion att det var en sten som
skulle gömmas. När barnen börjar gömma två stenar i handen börjar Laila
fråga dem om hur många det var de gömde i handen. Alla barn svarar rätt
utom Ali som säger ”en”. Laila försöker med Ali att få honom att se att de
var två stycken stenar och inte en. Under detta steg, som handlar om att ha
så många stenar som det nämnda talet, kommer de upp till talet fyra och
med varje barn försöker Laila tydliggöra att de måste peka på varje sten som
de räknar tills de har räknat alla stenarna. Avslutningsvis ber Laila barnen
att känna på sandpapperssiffrorna igen och att berätta vad de heter. Övriga
diskussioner förutom dessa handlade om färger genom att Laila frågar om
färgerna på stenarna. När barnen är klara med detta berättar hon om vad
undervisningen handlade om. Laila frågar barnen om vad de vill göra och
barnen svarar var de vill vara och vad de vill göra.
Laila förklarar med hjälp av sitt samtal kardinaltalsprincipen, det vill säga att det sist
uppräknade talet anger hur många stenar som barnen har. Hon visar också hur viktigt
det är att vid räknandet koppla varje enskilt räkneord till var och en av stenarna. Att
känna på sandpapperssiffrorna hjälper barnen att i lugn och ro få bekanta sig med
siffrornas former vilket, enligt min uppfattning, är ett steg framåt för att barnen ska
förberedas inför skolstarten.

4.8 Lisa synliggör matematiken genom sång, saga under samlingen
De tvååriga Lena, Dalia och Pontus och den treåriga Rebecka och Nadia
som är ett år är närvarande. Först frågar Lisa barnen hur många barn som
finns med i samlingen. Några barn börjar säga några namn på de barn som
befinner sig på plats. Sedan sjunger Lisa sången ”Lena är här och Rasmus är
här och har ni sett att Pontus är här trala la…” Lisa lägger fram några kort
med bilder på för att varje barn ska fiska ett kort. I samband med detta för
Lisa en dialog om bilden på kortet. För varje kort som barnen fiskar sjungs
det en sång och bilden på kortet bestämmer vilken sång som ska sjungas.
Sedan hämtar Lisa fram en låda och säger att där bor en liten liten gumma
som vill hälsa på dem eftersom de var så duktiga och sjöng så fint. Barnen
säger att de vill knacka på den lilla lilla gummans dörr och Lisa ber dem att
knacka försiktigt så att gumman inte skräms. Sedan berättar Lisa sagan och
det visar sig att i gummans stuga fanns en liten liten gumma, en liten liten
stol, ett litet litet bord, en liten liten kanna, en liten liten kopp, en liten liten
pall och en liten liten ko. I slutet av sagan ber Lisa att ett av barnen lägger
tillbaka ett av föremålet (exempelvis den lilla lilla gumman) och ett annat
barn ett annat föremål (exempelvis den lilla lilla stolen) tills allting hamnar
igen i lådan. Under detta samtal pratar Lisa även om mönster där Lisa visar
olika kort med pussfisken, randiga fisken och prickiga fisken.
Barnen i utdraget ovan ges möjlighet att lära sig antalet ”ett” genom handlandet, när de
fiskar ett kort. Därefter relaterar förskolläraren varje gångs fiskanden med en sång. Lisa
hjälper småbarnen (1-3 år) med matematiken genom att förklara begreppet liten som
handlar om proportioner. Jag anser att detta sätt att arbeta kan hjälpa barnen att kunna
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upptäcka och jämföra storleken på föremål. Att Lisa i samtalssituationen förklarar
begreppet ”liten” bland annat med hjälp av sagan ”den lilla lilla gumman” och alla små
material som tillhörde sagan utan att blanda in begreppet ”stor” i detta samtal anser jag
pedagogiskt tänkt. Jag menar att det blir svårare för barnen att lära sig både ”liten” och
”stor” på en och samma gång.

4.9 Lisa synliggör matematiken under mellanmål
Ylva, Isak, Tove, Rebecka och Pontus i respektive åldrar fyra, fyra, ett, tre
och två sitter vid bordet. Lisa bjuder Rebecka genom att räcka brödkorgen.
Barnet visar genom ett verbalt och tydligt språk att det vill ha smör och
juice. Eftersom det finns två sorter juice frågar Lisa vilken juice hon vill ha,
juice som finns i den lilla kannan eller som finns i den stora kannan? Barnet
vänder blicken fast mot den lilla kannan och säger ”i den lilla kannan”.
Andra typer av dialoger kring matematiken under matsituationerna har
handlat om jämförelser genom att använda begrepp såsom tung och lätt.
Att det fanns glas och kannor i olika storlekar anpassade efter barnen på
bordet gjorde att detta blev möjligt.
Ylva: Jag vill också ha juice tack.
Lisa: Vilket glas vill du dricka ur? I det lilla glaset eller i det stora glaset?
Ylva: I det stora glaset.
Lisa: Vill du ha juice som finns i den lilla kannan eller i den stora kannan?
Ylva: I den stora kannan.
Isak: Oj vad tung den var! säger han när han försöker räcka kannan till Ylva
men det går inte så bra.
Lisa: Den stora kannan väger mycket mer än den lilla kannan. Den är så
tung och mycket tyngre än den stora kannan men den lilla kannan väger
inte så mycket och är lätt att bära.
Efter en liten stund kommer Ylva på att säga ”Det finns två ”Hannar”.
Lisa: Två Hannar!
Ylva: Ja! En stor Hanna och en liten Hanna!
Lisa: Vilken är den stora Hanna då!
Ylva: Fröken! Sedan instämmer Lisa i detta och säger ”Och vem är lilla
Hanna”. Ylva berättar att ”lilla Hanna går på den stora”.
Här ser vi att Lisa följer upp begreppet liten utförligare än vad hon tidigare gjorde under
hennes samling (se del 4.1.9). För att Lisa ska kunna säga att något är stort måste hon
visa och relatera det stora föremålet med något annat som är litet. Mellanmålet är ett
utmärkt lärandetillfälle eftersom det finns olika föremål, i både stor och litet format
framdukade, nämligen glas och kannor i båda storlekarna. Lisa ger barnen möjligheten
att välja mellan stor eller liten kanna/glas och därmed får barnen möjligheten att erfara
skillnaden mellan begreppen på ett konkret sätt.
Sedan tittar Tove som är snart två år på de dokumenterade bilderna som
sitter på skåpet framför och säger 8, 9 och pekar med fingret fast det inte var
så många (se figur, 2). Förskolläraren upprepar det barnet säger och tittar
med glimten i ögat på barnet. Alla barn som är närvarande lyser av glädje
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som solstrålar. Efter en stund säger Lisa: ”Ska vi räkna för att se hur många
fjärilar det är”. När detta är färdigräknat vill barnen att de ska räkna övriga
bilder.

Figur 2. De dokumenterade bilderna skapar diskussioner under måltiden. 18/3-11

4.10 Lisa och Karin synliggör matematiken i samband med
påklädningen
Den ettåriga Tove, tvååriga Pontus, Rasmus och Lena samt den treåriga
Rebecka är närvarande. Lisa kittlar Tove lätt på magen och säger mjukt
”killikill” på magen och säger till barnet att de ska få på sig kläderna. ”Kan
du hitta dina kläder, mössan och skorna?”. ”Aaa” säger barnet med sin
pipiga röst. Lisa förklarar medan det lyser av glädje och energi i hennes
ansikte att barnet har fina byxor på sig i dag och att byxorna har många
fjärilar på. ”Aaa” hörs den pipiga rösten igen som säger att ”det är Mimmi”.
Lisa nämner ännu en gång att det var många fjärilar. ”Många, många” hörs
det från barnet. Lisa frågar barnet ”Hur många var det då” och barnet säger
”åtta, nio”. Lisa upprepar ”är det åtta, nio” och sedan säger hon att det är
åtta, nio fina fjärilar.
I verkligheten fanns det tolv fjärilar men förskolläraren valde att inte koncentrera sig på
antalet i samspelet med barnet. Det faktum att barnet kopplar ihop ”många” med ”åtta,
nio” är ju bra med tanke på att barnet är ett år.
Karin tittar nöjd på Pontus och säger att hon har tagit sin tröja, jacka och
byxor och berömmer henne för det. Sedan ser Karin att barnet har tagit fram
lite andra kläder också som hon inte ska ha. Karin frågar om hon ska ha på
sig de röda och svarta byxorna också och då förstår barnet att de ska läggas
tillbaka. Samtidigt som det hörs ett nej från barnet skakar barnet på huvudet
och lägger tillbaka de röda och svarta byxorna.
Båda Lisa och Karin arbetar med matematiska begrepp medan de hjälper barnen att klä
på sig. I dessa utdrag blir begreppet många ett samtalsämne mellan Lisa och Tove.
Karin arbetar med färger och synliggör färgerna röd och svart för Pontus.
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4.11 Material och miljön - användning i matematikinlärning
Mina observationer tyder på att miljön i denna förskola är anpassad efter barnens olika
utvecklingsnivåer. Varje barn har sin egen arbetsplats och ett eget förvaringsutrymme.
Bord, stolar och hyllor är i barnhöjd. Rummet tillåter både rörelse,
stimulans från andra barn och avskildhet. Förskollärarna har samlingar med alla barn i
varje avdelning, minst två gånger per avdelning, minst två gånger om dagen. I
målarrummet finns bokhyllor med rit- och målarsaker. Av pärlor får barnen tillverka
siffror och med hjälp av mallar och färgade papper får de tillverka olika geometriska
figurer. Med saxens hjälp kan de klippa ut olika former vilket kan hjälpa barnen att få
uppleva matematik med hela kroppen. I denna förskola finns knappburkar och
diamantburkar där barnen kan känna, jämföra och sortera samt klassificera. Det lånas
böcker från biblioteket efter barnens intresse. Böckerna läses sedan för dem av
förskollärarna och detta bidrar till matematiska diskussioner. Förskollärarna är noga
med att barnen städer efter sig innan samlingar och måltider och på det sättet kan det
skapas ordning och reda. Utöver att städningen skapar ordning kan den även bidra med
att barnen samtidigt lär sig matematik, exempelvis att sortera då varje föremål har sina
bestämda platser. De kan lära sig taluppfattning och nya begrepp då varje barn ska städa
minst tre saker och förskollärarna under dessa situationer nämner i vilken låda eller
hylla varje sak ska hamna. Exempel på begrepp som lärs in i detta sammanhang är
riktningsord såsom översta, nedersta, hörnet och så vidare. Förskollärarna är noga
med att barnen under påklädning/avklädningen sorterar kläderna och lägger dem i olika
fack eller hänger upp på olika krokar.
På förmiddagen arbetar förskollärarna i den ”lilla” avdelningen (1-3) år temainriktat, har
samlingar och de ser också till att barnen har fri lek. Förskollärarna i den ”stora”
avdelningen har morgonsamling och därefter delas barnen upp i tre grupper. I grupperna
ges barnen möjlighet att i lugn och ro tillsammans med sin ansvarsförskollärare arbeta
med exempelvis montessorimaterialet, temaarbete, skapande, fri lek eller barnens
individuella utvecklingsplaner (IUP). Dagen är strukturerad med fasta rutiner och
barnen kan arbeta både enskilt, i smågrupper och i helgrupp. Förskollärarna i denna
förskola har i sina planeringar att vara med barnen för att introducera olika material som
finns för att barnen sedan ska arbeta med dem självständigt. Något annat som är viktigt
för förskollärarna är att de ska arbeta utifrån samma förhållningssätt nämligen att hjälpa
och stötta barnen för att stärka deras självförtroende. Med hjälp av observationer kan
förskollärarna se vad barnen är intresserade av så att de kan anpassa material efter varje
barns intresse och förmåga.

Bild 1
Bild 2
Figur 3. Talrader och geometriska figurer.

Bild 3
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Alla barn i den stora gruppen har målat var sin talrad för att se siffrorna mellan 1-20.
(bild, 1). Barnen har skapat olika mönster med olika geometriska figurer. Förskollärarna
har hängt barnens geometriska figurer på flera ställen i förskolan och på bild 2 kan man
se att de hänger i fönstret i ett av rummen. Förskollärarna har hängt barnens verk om
matematik i rummen för att berika den pedagogiska miljön. Barnens verk enligt
förskollärarna kan leda till lärorika samtal under måltiderna.
Det finns en dator i denna förskola och barnen kan få möjlighet att sitta två och två vid
dator. Det är viktigt att alla barn skaffar sig datakörkort som innebär att de själva kan
bland annat starta och stänga av datorn. Förskollärarna har sett till att det finns
varierande dataspel så att med hjälp av dem kan barnen lägga grunden för matematiskt
tänkande. Genom olika aktiviteter lär sig barnen siffror, matematiska begrepp och
problemlösning. De olika spelen hjälper barnen att utmanas och upptäcka samband och
komma fram till lösningar. Denna förskola hade tillgång till följande datorspel:






Lek och lär skolstart.
Villes värld.
Lek och lär skolstart (2).
Nallelek.
Mias Mattehus.

Förutom dataspel har förskolan även tillgång till varierande spel såsom pengar och
tärning, Fem myror är fler än fyra elefanter och Jag lär mig räkna för att stärka barnens
matematiska inlärning.

Bild 4 Ex. på de spel som fanns på
denna förskola.
Figur 4. Spel och sorteringsmaterial.

Bild 5 Material för sorterings övning.

Ett annat spel som spelas bland barnen och som mina anteckningar visar att även Laila
har varit med i spelet är Finns i sjön. I detta spel måste varje spelare få begära valörer
som denne själv har i handen från en av spelarna eller från de kort med baksidan upp
som finns i sjön. Laila har utnyttjat detta tillfälle och med hjälp av dialoger i samspel
med barnen fokuserat sig på likheter och skillnader och sortering. Under dessa gånger
har Laila hjälpt barnen att skaffa sig taluppfattning exempelvis när det ska delas fyra
kort till alla som är med i spelet och även i slutet av spelet ska var och en räkna
insamlade antal par som de har samlat. Laila har också poängterat att de som har flest
par har vunnit.
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Barnen i denna förskola ges möjlighet att bygga och konstruera och uppleva form och
mönster med hjälp av bland annat bygg-material och pärlor och pärlplattor. Andra
material som finns i denna förskola är montessorimaterial och med hjälp av dessa kan
barnen uppleva form, längd, konstruktion samt mängd och volym. Material,
förskollärarnas och barnens dokumentationer som prydde förskolans innemiljö utbyttes
emellanåt efter barnens intresse. I ett rum täcks en stor del av en vägg av en årstidshjulsnurra och barnens bilder är placerade på den månaden de fyller år vilket skapar
diskussioner kring årstider, månader och dagar dagligen. Med hjälp av sorteringsövningsmaterialet (bild, 5) kan barn öva sig på att sortera. Förskollärarna häller ut alla
stenar för att barnen ska sortera varje färg för sig. I denna förskola finns pussel och
cylinderblock. Båda är lämpligt material för att utveckla förmågan att se skillnader på
olika dimensioner och att förstärka begreppsuppfattningen av olika dimensioner. Båda
cylindrar och pusselbitar är i olika storlekar och i olika dimensioner.

Denna förskola har en omfattande montessorimaterial inom matematik.
Figur 5. Förskolans montessorimaterial för matematikinlärning.
Barnen i denna förskola har friheten att välja mellan olika material som de vill leka
med. En leksak som används mycket i denna förskola är magneterna och barnen leker
med materialet både enskild och i grupp. Magneterna är en källa både till glädje och
matematiska erfaranden. I målarrummet finns alltid papper och färger tillhands där
barnen kan sätta sig vid ett stort bord för att måla. Laila har under ett tillfälle
tillsammans med Shada, Ida och Alexander gjort degen Play do. Laila fick samtala med
dem om olika mått och ingredienser. Barnen fick hjälpa Laila med att hälla i rätt antal
deciliter vetemjöl, vatten och salt samt rätt antal matskedar matolja och alun. Play dodegen blev sedan ett ting att leka med.

Bild 6 Spollåda.
Bild 7 Taluppfattning.
Figur 6. Tre olika typer av material användbara i förskolan.
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Bild 8 Pärlplatta.

Denna förskola har mängder med material för inlärning av taluppfattning (bild, 6,7,8, 9,
10, 11). Många av dessa material är lämpliga för att visa att siffrorna representerar en
viss mängd. Det är viktigt att barnen kan kombinera siffra och antal (se figur 2). Bild 6
visar ett material som är särskilt användbart när förskollärarna indirekt vill visa att i vårt
sifferspråk behöver vi endast siffrorna 0-9. Materialet kallas för Spollåda/räknespolar
och består av två trälådor som är indelat i fack. På varje fack står skrivet siffrorna 0 till
9 som anordnats i ordningsföljd. Till lådan finns 45 spolar och det gäller att samla lika
många spolar som siffran visar. Spollådan är ett exempel på material som är tänkt att
användas när noll introduceras för första gången. Materialet möjliggör att barnen kan
uppleva kvantiteterna muskulärt. Barnen har själva tillverkat några av materialen
exempelvis en pärlpyramid (bild, 9) och färglagt samma pyramid på papper.

Bild 9 Pärlpyramid.
Bild 10
Bild 11
Figur 7. Taluppfattning lärs in i förskolan med hjälp av olika material.
Mätning lärs in bland annat med hjälp av tio olika långa räknestavar som är målade i
rött och blått (bild, 12). Den kortaste staven är 10 cm lång och den längsta staven är 100
cm. Detta material är ett pedagogiskt hjälpmedel för att barnen ska träna på
metersystemet. Att arbeta med Bruna trappan innebär att träna begrepp som smal och
bred (bild, 13). Bruna trappan består av tio rektangulära träprismor med samma längd
(20 cm) men med varierande bredd och höjd. Med hjälp av Rosa tornet kan barnen träna
orden stor, större, störst, liten, mindre, minst (bild, 14). Mina observationer visar att
barnen har byggt olika högar med materialet Rosa tornet där deras mål har varit att
bygga det högsta tornet.

Bild 12
Bild 13
Bild 14
Figur. 8 Material för inlärning av matematiska begrepp så som längd, bredd, smal, liten
och stor och med mera.
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4.12 Resultatsammanfattning
Förskollärarna synliggör matematiken i vardagliga situationer, vid påklädningar, i
matsituationer genom lek och sånger. Förskollärarna i denna förskola arbetar med
matematik både planerat och spontant i vardagen. Montessorimaterial och annat
material som utmanar barnen i deras lärande så som barnböcker, manuella spel och
dataspel är en resurs för barnen i arbetet med matematiken. Lekmiljöer,
dokumentationer som handlar om matematik av både förskollärarnas och barnens verk
bidrar till att barnens intresse och förståelse för den matematiska världen kan väckas.
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5 Diskussion
5.1 Metoddiskussion
Innan jag började med observationen tillägnade jag mig en god teoretisk bakgrund
vilket hjälpte mig att veta vad som ska observeras och i vilka situationer (Patel
Davidson, 2003). Jag var också medveten om nödvändigheten av att korrekt referera till
de källor som använts i studien. Mitt syfte var att belysa hur förskollärarna i samspel med
barnen arbetar för att synliggöra matematiken samt hur material och miljöer kan komma till
användning i arbetet med detta ämne i förskolan. Jag anser att jag har uppfyllt mitt syfte och
fått svar på mina frågeställningar och därmed menar jag att min forskning har god
validitet. Min undersökning begränsade sig till de förskollärare som befann sig på min
undersökningsplats därför vet inte jag hur det ser ut på andra förskolor och därför anser
jag att undersökningen kan ha låg validitet. I denna undersökning har jag endast
observerat denna förskolas innemiljö vilket har lett till att läsaren inte får någon
uppfattning om hur förskollärarens roll kan komma i centrum med avseende på
förskolans utemiljö. Om jag hade haft mera tid på mig för att utföra denna studie hade
jag velat belysa förskollärarens roll och förhållningssätt kring matematikinlärning även i
utemiljön som, enligt mig, kan räknas som en rik källa till matematiska kunskaper och
utmaningar.
De oförutsedda händelserna som har inträffat under observationerna, där förskolläraren
tvingats lämna barnen för att exempelvis svara i telefon eller prata med föräldrar och så
vidare, kan ha påverkat resultatet. Jag har tidigare i metoddelen nämnt risken med att
använda observation som metod med tanke på att den inte ger möjlighet att få del av den
observerades känslor och tankar. För att mer eller mindre möta detta har jag kombinerat
observationen med informella samtal vilket gjorde att jag fick bättre förståelse för varför
förskollärarna gjorde som de gjorde. Ju mer jag utökade min studie med observationer
desto mer kände jag att den strukturerade observationen passade min studie bäst och
därför fortsatte jag att välja den typen av observation. Under observationerna var jag
ibland delaktig och hade roll som deltagande observatör men för att göra mitt bästa av
situationen försökte jag vara så passiv som möjligt för att inte påverka resultatet.

5.2 Resultatdiskussion
Innan jag började min undersökning hade jag begränsad uppfattning om vad matematik
var i förskolan. Jag trodde att förskollärarna arbetade med matematiken endast genom
att under samlingarna räkna hur många barn som var närvarande. Under min
observation i denna förskola ändrades min uppfattning och jag blev mycket inspirerad
av förskollärarnas sätt att arbeta med matematiken. Det var inte bara samlingarna som
omfattade matematik och det var inte endast antal närvarande barn som räknades.
Matematik i denna förskola handlade om mönster, storlekar, former, att undersöka och
jämföra samt mycket annat. Förskollärarna synliggjorde matematiken genom
strukturerade aktiviteter men också genom vardagliga situationer och i båda fallen var
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det matematiska språket en nödvändighet. Flertalet forskare (Ahlberg, 2000; Doverborg
& Pramling, 2000 m.fl) framhåller lärarens roll som mycket viktig och hävdar att
barnen inte kan se matematiken om inte pedagogen sätter ord på den. I alla
sammanhang var förskollärarna noga med att barnens språk tränades tidigt genom att
exempelvis använda sig av korrekta begrepp. Malmer (2000), Ahlberg och Wallby
(2000) och flera andra understryker att med hjälp av matematiska begrepp kan barnen
lättare bygga upp och utveckla sin förståelse för matematiken. De menar att
matematiska begrepp måste göras synliga för barnen för att barnen ska använda sig av
dem i alla tänkbara sammanhang. Jag anser att man med hjälp av språk och nya begrepp
som redskap når nya kunskaper och nya möjligheter samt förstår nya sammanhang och
situationer. Montessori (1998) skriver om hur viktigt det är att pedagogen arbetar så att
bland annat de matematiska symbolerna förs in i barnens takt och på barnens nivå. Jag
anser att detta sätt hjälper barnen att ta till sig nya språk, nya kunskaper och hjälper dem
att förstå vad de betyder. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att även
om möjligheterna finns att skapa förståelse för matematik, är det inte självklart att barn
får erfara detta utan pedagogens hjälp som vägleder och ger dem redskap till att uppfatta
matematik i sin omgivning. Min undersökning visar på att förskollärarna hjälper barnen
att förstå matematiska begrepp för att erfara kunskaper om tider, kvantiteter, riktningar,
geometriska figurer med mera.
Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) påpekar att det är viktigt att låta barn
erövra begrepp genom samtal och erfarande. Jag anser att Laila genom att förklara hur
man relaterar varje sten med ett räkneord kan i detta sammanhang vägleda barnen och
ger dem redskap till att uppfatta matematik i sin omgivning. För att erövra matematik
måste pedagogen hjälpa barn att iaktta, uppfatta och förstå matematikens språk.
Sandpapperssiffrorna hjälper till att barnen får känna på siffrorna. Jag anser att detta sätt
är betydelsefullt då det kan leda barnet mot förståelse av matematiska begrepp och
samband; med konkreta hjälpmedel som gradvis blir mer symboliska. Min
undersökning tyder på att måltids- och tambursituationerna utnyttjas som
lärandetillfällen och förskollärarna arbetar målmedvetet för att synliggöra matematiken
för barnen. Jag anser att genom reflektion kan förskollärarna komma på mycket innehåll
direkt från vardagliga och konkreta situationer som gör att det även blir meningsfullt
och relevant för barnen. Exempelvis att förskollärarna under påklädningen är noga med
att barnen sorterar kläderna och lägger dem i olika fack eller hänger upp på olika krokar,
kan enligt min uppfattning, bero på att de har reflekterat över betydelsen av att lära sig
detta på ett naturligt sätt. Något som ingen tvekar om är att olika barn är upptagna med
olika områden under olika perioder. Enligt mitt synsätt har pedagogerna i detta
sammanhang den stora rollen att fånga barns intressen utifrån den källa de är upptagna
med och just där de befinner sig. Samtliga observationer visar att förskollärarna ger
möjligheter för barnen att arbeta i egen takt, på sin egen nivå och utan att de hindras
från att aktivt söka kunskap. Som jag tidigare nämnt i litteraturdelen är det viktigt att
utgå från barnen (Signert, 2000).
Flera forskare (Anselmsson, 2000; Doverborg & Pramling, 2000 m.fl) förklarar vikten
av att barnen få möta meningsfulla aktiviteter med möjlighet till rika upplevelser.
Emanuelsson (2011) anser att i detta sammanhang kan barnböcker bidra med gränslösa
tillfällen för meningsfulla lärandetillfällen där matematiken på ett naturligt sätt ingår
med allt annat. Hannas baktanke med boksamtalet handlar enligt min uppfattning inte
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bara om att komma fram till rätt svar utan viktigare är att hjälpa barnen med det logiska
tänkandet. Hon vill att barnen också ska fantisera att de ska till rymden, imitera
handlingen i boken och räkna baklänges. Jag anser att Hanna med denna metodik
stimulerar barnens fantasiförmåga. Utöver detta att både räkna framåt och bakåt hjälper
barnen att förstå att talen i räkneramsan alltid har en fast position vilket jag tidigare
nämnt i litteraturdelen (VanDerHeyden & Amanda, 2010). Om boksamtalet hade
avslutats med barnens egna teckningar kring ett innehåll i boken kunde det, enligt min
mening, bidra till att samlingen bli ännu mer lärorikt. Johansson (1995) framhåller att
genom teckning kan barn tillägna sig matematiska kunskaper och komma till insikt om
talen. Jag tror att Hanna inte hade möjligheten att låta barnen teckna eftersom det inte
fanns så mycket tid då barnen skulle gå och äta.
Enligt min observation anpassar förskollärarna både miljön och materialen efter barnen.
Rutinerna att barnen ska städa efter sig skapar harmonikänsla då jag anser att det inte
bara är materialet i sig som avgör hur miljön uppfattas. Våra sinnen fångar också upp
små signaler om det finns en medvetenhet i utformandet av miljön. I detta sammanhang
vill jag påpeka att om det är rörigt, ostädat eller genomtänkt och estetiskt, kan det
påverka oss mycket. I båda delarna av mitt resultat tydliggörs att förskollärarna
använder sig av dokumentationer. I den första delen av mitt resultat har förskollärarens
egna dokumentationer lett till matematiska diskussioner. Jag anser att den pedagogiska
dokumentationen berikar förskolans lärandemiljöer och bidrar till att den pedagogiska
processen synliggörs både för förskollärarna och för barnen. Den kan också stödja och
hjälpa barnen att vara delaktiga i sitt eget lärande, där lärande också hör ihop med det
som sker utanför undervisningsramarna. När barn och pedagoger dokumenterar
tillsammans får de möjlighet att se barnens utveckling och hur andra barn på förskolan
tänker kring matematik. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att
dokumentation är ett viktigt redskap i lärandeprocessen som bidrar till att barnen
utvecklar förmåga för reflektion och förmåga för att upptäcka nya saker och kunskaper.
Det finns både manuella spel och dataspel som stödjer varierande kunskaper om
matematik och i olika nivåer vilket enligt min uppfattning har gett ett utökat utrymme åt
laborativt och undersökande arbetssätt. Exempelvis Lailas deltagande i Finns i sjönspelet utvecklar barnens tankeförmåga inom olika områden såsom att kunna räkna och
sortera. Min observation tyder på att det finns varierande datorspel med rika
matematiska innehåll vilket enligt Montessori är av betydelse då hon anser att barn med
hjälp av aktiviteter kan utveckla sina kognitiva och kroppsliga förmågor. Jag anser att
det är viktigt att miljön är omväxlande så att den alltid kan möta barnen i deras
utvecklingsprocess. Enligt Säljö (2000) är det också viktigt att verktyget dator utnyttjas
som ett pedagogiskt redskap då verktyget idag hör till barnens vardagliga
sysselsättningar. Dock har min observation också bidragit till att påvisa att det inte är
bara datorn som innehåller matematik. Säljö (2000) hävdar att omgivningen och hur
den ser ut, vilka resurser den erbjuder måste tas med i beräkningen vid arbetet med
lärprocesser. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är det viktigt
med reflektion. Jag anser att barns vardag är fylld av matematik, på ett omedvetet plan,
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och att de behöver hjälp från vuxna för att bli medvetna om den. Pedagogerna måste
helt enkelt sätta på sig ”matteglasögon”. Om förskollärarna ska kunna medvetandegöra
barnen om matematiken måste de själva, enligt min mening, först och främst se
matematiken som finns runtomkring. Förskollärarna har med hjälp av sång och lekar
lärt ut matematiska begrepp och därmed hjälpt barnen att upptäcka antal och utveckla
matematisk förståelse. Genom lekar och sånger kan barnen använda sin kropp, tal och
föremål, vilket stimulerar ett ökat lärande hos barnen genom erfarandet. Jag anser att
genom att barnen till exempel själva får ”bli” elefanter som balanserar kan de känna
meningsfullhet; något som även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) starkt
poängterar. De menar också att med hjälp av leken kan barnen lära sig på ett naturligt
och tillfredställande sätt. Även den svenska förskolans anfader Fröbel betraktar leken
som en viktig källa för att främja barnens fantasi och kreativitet (Johansson, 1995).
I lärarutbildningen har jag fått kunskaper om att språk, matematiskt material och miljö
är av betydelse i matematikaktiviteter och detta har jag också fått bekräftat genom min
studie. Att förskollärarna har en avgörande roll för att barns matematiska förståelse ska
utvecklas bekräftas i min studie. En medvetenhet i utformandet av miljön till exempel
om lokalen är rörig eller städad, hemtrevlig eller steril, estetisk eller oestetisk påverkar
också våra sinnen mycket. Säljö (2000) hävdar att vårt tänkande och våra
föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess
intellektuella och fysiska redskap. Vidare förklarar han att lärande utvecklas i en
dimension beroende av kommunikativa, sociala och materiella förutsättningar och
tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via ett redskap. Sammanfattningsvis
behöver barnen framförallt förskollärare som belyser matematiken i förskolans
pedagogiska verksamhet i vardagen. Pedagogens reflekterande tankesätt ligger till grund
då den möter och samspelar med barnet både när barnet av sin vilja vill engagera sig på
ett lärandeinnehåll men också när pedagogen utifrån de didaktiska frågorna väljer att
iscensätta och initiera ett lärandeinnehåll. Det behövs en pedagog för att vägleda barnet
mot att utveckla en förståelse. Mina observationer tyder på att förskollärarna utformar
varierande övningar och aktiviteter på ett för barnen roligt och stimulerande sätt som
gör att alla har möjlighet att ta del av matematiken. Att som barn få erövra matematiken
utifrån egna förutsättningar måste betyda att man som pedagog båda ska ta vara på de
situationer som redan finns men också kan skapa situationer där målet är att synliggöra
matematiken med systematiska strategier. Vad kan ett litet barn med ett måttband i
handen erfara om inte någon pedagog uppmanar honom till att mäta för att göra det
osynliga synligt. Med andra ord kan jag hävda att i både de strukturerade och
ostrukturerade lärandetillfällena finns rika möjligheter till matematikinlärning och här
har pedagogen en stor roll i detta. Förskolan ska enligt förskolans läroplan sträva efter
att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i
meningsfulla sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 1998b, s.9).
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5.3 Vidare forskning
Det kan vara intressant att studera hur förskollärare arbetar med matematiken i de
traditionella förskolor som inte har fokus på någon speciell pedagogisk inriktning eller i
de förskolor som har andra speciella pedagogiska inriktningar så som Reggio Emilia,
Waldorf och Freinet.
För vidare forskning är det också intressant att använda intervjuer som kombination till
observationer för att se om förskollärarnas arbetssätt i verksamheten hade något
samband med deras attityder och uppfattningar om matematik.
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Bilaga 1
Urvalet är strukturerat (bestämt i förväg), löpande protokoll och ljudinspelningar.
Under nedanstående tillfällen har jag fokus på att observera hur förskollärarna använder
sig av matematiska begrepp? Hur ser den fysiska miljön ut? Vilka material som finns?
Vad handlar samtalet om?
Mellanmål- (avdelning A- 1-3 åringar)
Mellanmål- (avdelning A-1-3 åringar)
Mellanmål- (avdelning B-3-6 åringar)
Mellanmål- (avdelning B-3-6 åringar)
Samling- (avdelning A- 1-3 åringar)
Samling- (avdelning A- 1-3 åringar)
Samling- (avdelning B-3-6 åringar)
Samling- (avdelning B-3-6 åringar)
Samling- (avdelning B-3-6 åringar)
Samling- (avdelning B-3-6 åringar)
Samling/med hjälp av Montessoriska material - (avdelning B-3-6 åringar)
Här kommer jag lägga fokus på förskollärarnas roll i att involvera matematiken i
situationerna.
(avdelning A- 1-3 åringar) (påklädning)
(avdelning A- 1-3 åringar) (påklädning)
(avdelning B- 3-6 åringar) (påklädning)
(avdelning B- 3-6 åringar) (påklädning)
Tandborstning (avdelning B-3-6 åringar)
Ovanstående sker med ljudinspelningar och till varje observationstillfälle ska jag
använda nedanstående schema:
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Observationsschema
Avdelningsnamn:__________________________Datum och
tid:___________________
Lokal:_________________________Närvarande
Personer:___________________________
______________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________
_____
Material som används
Beskrivning av miljön
Mina noteringar kring innehållet och mina i förväg förutbestämda frågeställningar:
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Bilaga 2
Information till föräldrar:
Hej på er föräldrar!
Mitt namn är Awaz Ali och jag är en student på Högskolan i Skövde och läser
lärarutbildningen med inriktning i tidigare år. Nu går jag sista terminen och ska
genomföra mitt examensarbete. Jag har valt ett område som jag tycker är intressant och
min undersökning syftar till att ta reda på hur pedagoger arbetar med ämnet matematik.
I studien har jag valt att använda observation som undersökningsmetod och jag kommer
även att använda mig av ljudinspelningar för att kunna fånga upp helheten. Jag vill
gärna ha ert samtycke för att kunna observera ert barn. Deltagandet är frivilligt och
insamlat material används endast i denna uppsats, varken förskolor, förskollärarna eller
barn kommer att namnges eller kunna identifieras. Ljudinspelningarna kommer efter
avslutat arbete att raderas.
Var vänlig att lämna talongen senast inom en vecka med ert medgivande på barnets
förskola.
Kontakta gärna mig om ni funderar över något!
Med vänlig hälsning
Awaz Ali
Hemnummer: xxxxx, mobilnummer: xxxxxxxxxx

Medgivande
Jag/Vi tillåter att mitt/vårt barn observeras (

)

Jag/Vi tillåter att mitt/vårt barn får spelas in på band (

)

Nej Mitt/Vårt barn får inte observeras eller spelas in på band (

)

Barnets namn

Datum Vårdnadshavares namnteckning

------------------

-----------------------------------------------
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